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I. ÎNV ĂłĂMÂNTUL    
 

 
Deşi Universitatea este un vast şantier şi supravegherea acestuia ne ocupă tot 

timpul, să nu uităm că învăŃământul reprezintă componenta majoră a activităŃii 
noastre şi vom începe cu analiza procesului de învăŃământ în cadrul universităŃii 
craiovene. Şi cum orice viitor universitar începe cu număratul bobocilor, admiterea 
în anul universitar 2005-2006 a reprezentat un moment crucial în activitatea 
desfăşurată de colectivele didactice ale facultăŃilor noastre. În această admitere s-
au investit şi speranŃe şi resurse aşteptându-se de la ea atenuarea sau rezolvarea 
unor probleme devenite tradiŃionale ale învăŃământului românesc: asigurarea 
finanŃării, continuarea unor specializări, asigurarea posturilor şi implicit a 
proiectelor intelectuale. Concursul de admitere desfăşurat şi în anul acesta în două 
sesiuni, vară şi toamnă ne-a oferit, ca în fiecare an de altfel, surprizele sale. 
Universitatea a scos la concurs 3264 de locuri. În urma analizei putem observa că: 
din cele 4810 locuri cu taxă, s-au ocupat 4340 şi că numărul total al înscrişilor a 
fost 12761, ceea ce dovedeşte că oferta educaŃională a universităŃii noastre este 
realistă din moment ce generează o concurenŃă de 4 candidaŃi pe loc bugetat. De 
asemenea, ne confruntăm în continuare cu o reorientare a candidaŃilor către alte 
domenii şi specializări decât cele tradiŃional accesate la Universitatea din Craiova. 
Un succes deosebit l-au avut Geografia, Ingineria mediului, ŞtiinŃele politice, 
ŞtiinŃe ale comunicării sau Inginerie aerospaŃială care au numărat între 10 şi 12 
candidaŃi pe loc. La polul opus s-au situat discipline precum Fizica, Matematica şi 
o serie de specializări inginereşti care au fost nevoite să refacă sesiunea de 
admitere. Putem spune că învăŃământul economic, învăŃământul juridic şi cel 
filologic au cunoscut o sensibilă descreştere a numărului de candidaŃi pe loc. De 
asemenea, deşi alocarea locurilor cu taxă a fost generoasă numărul de înscrişi pe 
aceste locuri a fost mult mai mic, chiar şi la acele facultăŃi care în mod tradiŃional 
ne-au obişnuit cu o “cifră de afaceri” impresionantă. Toate aceste elemente au 
readus în discuŃie eliminarea formei de admitere prin concurs fapt care, de altfel, 
după cum bine ştiŃi, s-a şi realizat anul acesta. Ar trebui să ne gândim foarte serios 
la stabilirea unui algoritm pentru formele de admitere care să elimine în cât mai 
mare măsură subiectivitatea notelor de la Bacalaureat. Analiza rezultatelor obŃinute 
de studenŃii anului I, primul care a intrat masiv, aproape exclusiv, pe bază de dosar 
ne subliniază o discrepanŃă între nota obŃinută la Bacalaureat şi calitatea 
cunoştinŃelor şi obişnuinŃa muncii intelectuale. 

Anul universitar 2005-2006 a stat sub semnul verificării funcŃionării 
reformei Bologna. Acestei tensiuni majore, generate de nevoia de verificare a 
proiectării cât mai corecte a structurii curriculare a universităŃii, i s-a alăturat 
procesul de gestionare a studiilor masterale intrate în desfiinŃare, care a dus la 
imposibilitatea folosirii orelor în normele de bază, ceea ce a dus la apariŃia 
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primelor probleme serioase de normare. Ca la fiecare început de an universitar, 
realizarea Statelor de funcŃiuni traduce întreaga grijă a colectivului academic 
pentru o cât mai bună organizare a muncii, o cât mai eficientă organigramă. 
Trebuie însă să recunoaştem, cu bucurie, că, în anul universitar 2005-2006, s-a 
realizat o descreştere a numărului de posturi relativ semnificativă (420, de la 2086 
în anul universitar 2003-2004 la 2264 în anul universitar 2004-2005 şi la 1846 în 
2005-2006). Această situaŃie se datorează efortului constant de a respecta 
principiile de întocmire a statelor de funcŃiuni, realizate de Rectorat dar şi 
responsabilităŃii celei mai mari părŃi a Decanilor care au depus eforturi manageriale 
însemnate pentru a respecta principiul eficientizării facultăŃii pe care o conduc. 
Este momentul să mulŃumim acum pentru înŃelegerea de care a dat dovadă 
majoritatea colegilor noştri, să mulŃumim colegilor decani care au depus eforturi în 
vederea gestionării acestei situaŃii de maximă încercare. Deşi s-au manifestat unele 
disfuncŃii în comunicarea cu Ministerul EducaŃiei şi Cercetării în ceea ce priveşte 
scoaterea posturilor la concurs, Universitatea a Ńinut cont de nevoile facultăŃilor de 
a realiza o încadrare eficientă şi realistă şi a scos şi anul trecut un număr de posturi 
la concurs, procentul cel mai semnificativ reprezentându-l posturile mici. Nu 
putem să nu observăm graba şi lipsa de înŃelegere a unor colegi de-ai noştri care 
doresc promovarea doar pentru că au impresia că îndeplinesc condiŃiile ştiinŃifice 
fără să-şi pună întrebarea dacă facultatea îşi permite din punct de vedere financiar 
să suporte astfel de promovări. Aspectul neplăcut al situaŃiei este agravat şi de 
contextul financiar al momentului, care a generat întrebarea: este oare suficient ca 
îndeplinirea grilei de concurs să determine automat scoaterea la concurs a postului 
sau această hotărâre trebuie luată în urma unei analize mai atente a nevoilor şi 
resurselor facultăŃii? Încercând să răspundă acestei întrebări, Rectoratul a redactat 
şi a supus unor discuŃii ample în cadrul Senatului un proiect nou de Regulament 
privind promovarea cadrelor didactice ale universităŃii noastre. El a fost aplicat 
pentru prima oară anul ce a trecut. Analiza de ansamblu ne demonstrează totuşi că 
procentul de ocupare este bun, ponderea majoră o deŃin titularii (986), iar posturile 
vacante, deşi într-un număr relativ mare, sunt deŃinute în proporŃie de 80% tot de 
titularii universităŃii noastre, scăzând astfel numărul de profesori asociaŃi care 
acoperă doar posturile în regim de plata cu ora. De asemenea, acest proces a fost 
accelerat de o serie de acte pe care Universitatea din Craiova le-a definitivat: 
Regulamentul privind creditele transferabile, Regulamentul Departamentului 
pentru Pregătirea Personalului Didactic, Regulamentul privind ocuparea posturilor 
didactice, Regulamentul Studiilor de Doctorat.    

Ca urmare directă a ciclicizării învăŃământului românesc superior, 
colectivele de cadre didactice s-au confruntat şi cu proiectarea ciclului al doilea şi 
al treilea. Foarte mulŃi dintre colegii decani s-au grăbit să înfiinŃeze în anii trecuŃi 
numere impresionante de masterate fără să gândească realist raportul dintre cicluri, 
dintre cerere şi ofertă, dintre proiectele depuse şi calitatea academică a acestora pe 
de o parte, iar pe de altă parte, specializarea de vârf a cadrelor didactice care 
urmează să Ńină cursuri la ciclul masteral. Trebuie să subliniem faptul că foarte 
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mulŃi dintre colegii noştri nu au înŃeles pe deplin filosofia acestor schimbări, că 
translatarea specializărilor în ciclul al doilea şi al treilea configurează învăŃământul 
superior ca o piramidă a cărei bază aşezată pe ciclul întâi se îngustează treptat. În 
sensul acestor triste constatări, observăm că sunt unele facultăŃi care au dat o 
consistenŃă formală ciclului al doilea în detrimentul primului ciclu, ofertând direcŃii 
de specializare prin masterat redundante şi chiar mai rău, concurente ale altor 
structuri de masterat adăpostite de aceeaşi facultate. Întrucât Hotărârea de Guvern 
404/29.03.2006  privind organizarea studiilor de masterat a apărut relativ târziu, ca 
şi precizările privind acreditarea acestor structuri, dar metodologia acestora 
lipseşte, facultăŃile nu-şi pot organiza coerent desfăşurarea pe trei cicluri şi nici nu 
pot realiza studii predictive privind evoluŃia gestiunii umane sau a accesării de 
către candidaŃi a ofertei propuse. Suntem convinşi că în foarte scurt timp 
deficienŃele inerente acestei etape de început vor fi remediate. De asemenea, tot 
târziu au apărut reglementările privind organizarea studiilor de doctorat sub forma 
şcolii doctorale. Comisii organizate la nivelul Rectoratului au realizat un 
Regulament intern de funcŃionare a acestor şcoli doctorale, regulament care a intrat 
în uz în anul universitar 2005-2006.  

Într-un astfel de context major să nu uităm însă că anul universitar 2005-
2006 a însemnat şi acea activitate zilnică a cadrelor didactice, a studenŃilor, a 
laboranŃilor, a bibliotecarilor, a secretariatelor, care în cele din urmă a configurat 
istoria de zi cu zi a universităŃii. Altfel spus, procesul de învăŃământ s-a desfăşurat 
normal, fără salturi calitative spectaculoase dar şi fără căderi catastrofale. Cursurile 
magistrale, activităŃile individuale, au asigurat ritmicitatea unei pregătiri pe care o 
considerăm onorabilă. Este adevărat că ar mai trebui intensificată implicarea 
studenŃilor în proiecte de cercetare, cu atât mai mult cu cât un număr din ce în ce 
mai impresionant dintre studenŃii noştri sunt bursieri ai marilor universităŃi 
europene. La fel de discutabilă rămâne şi participarea productivă a studenŃilor la 
seminarii care ar putea să asigure ritmicitatea pregătirii studenŃilor în timpul 
semestrului astfel încât rezultatele la examene să fie din ce în ce mai bune. Un alt 
element care trebuie amintit este faptul că, deşi este o constantă a ultimilor ani, 
modernizarea şi diversificarea formelor de examinare se înfăptuiesc cu dificultate. 
Este adevărat că putem să găsim o scuză acestui fenomen, scuză  care ne dezvăluie 
acea realitate tristă a învăŃământului superior românesc  care duce la modificarea 
structurală a relaŃiei profesor-student. ExistenŃa unei subfinanŃări cronice ne-a 
condus la micşorarea numărului de grupe şi subgrupe şi implicit la crearea unor 
formaŃiuni de studiu mamut în cadrul cărora profesorul şi studentul se îndepărtează 
unul de altul, stabilind acele relaŃii academice reci, orientate preponderent spre 
transmiterea de cunoştinŃe şi mai puŃin spre formarea abilităŃilor, a deprinderilor.  

Cu toate aceste dificultăŃi, observăm cu încântare că sunt foarte mulŃi aceia 
dintre colegii noştri care îşi respectă misiunea socială nobilă de formare a 
caracterelor, nu doar a specialiştilor. 
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 Pe parcursul anului universitar 2005-2006, Centrul Universitar Drobeta-
Tr.Severin al UniversităŃii din Craiova a cunoscut o consolidare considerabilă, atât 
din punct de vedere al dezvoltării bazei tehnico-materiale, cât şi a creşterii calităŃii 
învăŃământului. 
 Astfel, în ceea ce priveşte primul aspect, dată fiind sporirea numărului de 
studenŃi (aproximativ 5000 cursanŃi, la toate formele de învăŃământ „zi”, „fr”, „ID” 
şi „masterat”) au fost alocate sume suplimentare de bani în repararea, 
modernizarea şi dotarea sălilor de curs, de seminar şi a laboratoarelor de la cele trei 
sedii de facultăŃi, precum şi reutilarea celor două cămine (unul studenŃesc şi 
celălalt destinat cazării cadrelor didactice) proces care va continua şi în acest an 
universitar. Imobilul în care funcŃionează filialele facultăŃilor de „Drept şi ŞtiinŃe 
administrative” şi de „Litere”, aflat în proprietatea UniversităŃii din Craiova, s-a 
bucurat, în plus, şi de alocarea unui capital investiŃional, dirijat spre achiziŃionarea 
echipamentelor de încălzire termică şi a finalizării celui de al doilea corp de 
clădire. 
 Referitor la cea de a doua componentă luată în discuŃie, se pot sublinia mai 
multe elemente novatoare: în primul rând, s-a înregistrat o evoluŃie importantă a 
calităŃii şi gradului de pregătire profesională şi ştiinŃifică a cadrelor didactice, 
reflectată, pe de o parte, în creşterea numărului de doctori în ştiinŃe, iar pe de altă 
parte în obŃinerea de noi promovări pe grade didactice superioare; totodată, un 
lucru demn de relevat îl reprezintă faptul că la C.U. Drobeta-Tr.Severin 
funcŃionează de anul trecut două cadre didactice coordonatoare de doctorate şi 
membri în comisiile superioare de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U. 
 În al doilea rând, s-a îmbunătăŃit simŃitor calitatea actului de predare-
seminarizare, reliefat de coeficientul de promovabilitate a studenŃilor şi de numărul 
de absolvenŃi ai ciclului de licenŃă (situaŃia în cauză rămâne, însă, pe mai departe 
supusă optimizării). În al treilea rând, menŃionăm accentuarea evidentă a 
preocupărilor cadrelor didactice de implicare în domeniul publicării de studii şi 
lucrări ştiinŃifice de specialitate şi al participării la diverse sesiuni, conferinŃe şi 
congrese naŃionale şi internaŃionale, precum şi acordarea unei atenŃii mai mari 
angrenării lor în derularea unor granturi şi contracte de cercetare. În acest sens, 
semnalăm interesul major dovedit de conducerea CUDTS în organizarea, în anul 
universitar 2005-2006 a două manifestări ştiinŃifice de înaltă Ńinută (ConferinŃa cu 
participare internaŃională „România şi integrarea europeană” şi cea de a doua ediŃie 
a simpozionului naŃional „Ştefan Odobleja”), ca şi efectuarea unor demersuri 
laborioase în deschiderea unor parteneriate academice (cu universităŃi din Serbia, 
Italia şi FranŃa), şi a unor colaborări de cercetare ştiinŃifică în două zone 
transfrontaliere (vest şi sud-vest). 
 Totodată, C.U. Drobeta-Tr.Severin a pus bazele societăŃii de cercetare 
„ECO” (în domeniul turismului şi al protecŃiei mediului înconjurător), cooperând 
în studierea socio-geografică a Parcului naŃional „PorŃile-de-Fier” cu Universitatea 
din Bucureşti şi cu instituŃii de învăŃământ superior din Palermo, Belgrad şi Paris. 
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II. FINAN łAREA  
 
 

Conform contractelor instituŃionale semnate între M.Ed.C. si Universitatea 
din Craiova, bugetul destinat finanŃării de bază a instituŃiei noastre pentru anul 
academic 2005-2006  este de 735,26 miliarde lei, din care alocaŃia ministerului este 
de 439,77 miliarde lei, reprezentând 60%, iar restul de 40%, adică 295,49  miliarde 
lei fiind asigurat din venituri proprii (taxe şcolarizare, taxe administrative, 
închirieri spaŃii, prestări servicii, etc). 

Cheltuielile totale realizate în anul universitar 2005-2006 sunt de 739,66 
miliarde lei din acestea, 87% reprezintă cheltuieli de personal, 9,9%  cheltuieli 
materiale, 2,6 % cheltuieli de capital, 0,5% rambursări credite. Suma cheltuită în 
plus faŃă de veniturile realizate prezentate mai sus a fost acoperită din 
disponibilităŃile existente la începutul anului academic. 

Pe capitole, cheltuielile s-au efectuat astfel : 
- cheltuieli de personal total  643,18 miliarde lei realizate în procent de 

61% din alocaŃii minister şi 39% din veniturile proprii. În cifre absolute, 
cheltuielile de personal efectuate din alocaŃiile M.Ed.C. sunt de 392,85 miliarde 
lei, iar din venituri proprii s-au asigurat cheltuieli de personal în sumă de 250,33 
miliarde lei. MenŃionăm că în conformitate cu clasificaŃia bugetară, cheltuielile de 
personal includ diurna pentru deplasările interne şi externe şi tichetele de masă. 

- cheltuieli materiale total 74,12 miliarde lei, realizate astfel : 44,05 
miliarde lei (59.5%) din alocaŃii minister şi 30,07 miliarde lei (40.5%) din venituri 
proprii; 

- cheltuieli de capital în sumă de 18,73 miliarde lei realizate în procent de 
100% din venituri proprii; 

- rambursări de credite şi dobânzi aferente în sumă de 3,64 miliarde lei  
realizate 100% din veniturile proprii; 

Din totalul cheltuielilor materiale, ponderea o deŃin următoarele categorii de 
cheltuieli: 

- utilităŃi (energie electrică, energie termică, gaze, apă, telefon) = 28,20 
miliarde lei (38%); 

- prestări servicii (pază, service, transport auto etc.) = 9,06  (12.3%) ; 
- cărŃi şi reviste pentru bibliotecă 1,88 miliarde lei, adică 2,6% din total 

cheltuieli materiale. 
  Cheltuielile de capital realizate din venituri proprii în sumă de 18,73 
miliarde lei  se regăsesc în : 

- investiŃii în continuare    2.729.170.000  lei; 
- reabilitări imobile               761.000.000  lei; 
- achiziŃii imobile              8.097.460.000  lei; 
- dotări independente         7.142.400.000  lei. 
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Fondurile obŃinute prin finanŃarea complementară - 40.963.970.000 lei ROL 
s-au cheltuit după cum urmează: 

 

InvestiŃii : = 1,85 miliarde lei buget: 
    - Laboratoare zootehnice = 1,85 miliarde lei 
   

Consolidări: 25,31  miliarde lei  
- Consolidare Facultatea de Agronomie : 1,10  miliarde lei – buget 
- Consolidare Rectorat:   9,65 miliarde lei – buget 
- Consolidare Facultatea de Mecanică:    2,21  miliarde lei – buget 
- Cămin 6  Facultatea de Mecanică:        3,15 miliarde lei – buget 
- Cămin 7  Facultatea de Mecanică:        9,19 miliarde lei – buget 

 
 

Reabilitări cămine: 2,60 miliarde lei – buget pentru reabilitare faŃada 
Cămin nr.10, Facultatea de Electrotehnică. 
 

Reabilitări imobile: 2,98 miliarde lei, din care. 
 17,8 milioane lei – Aula Buia  

             2,96 miliarde lei– Schimbare de destinaŃie –    depozit  
                                          carte Facultatea de Electrotehnică 

 

ReparaŃii capitale:  8,22 miliarde lei, din care: 
- Canalizare Facultatea de Mecanică: 0,9 miliarde lei 
- Acoperiş Facultatea de Agricultură:  4,44 miliarde lei, 
- Grupuri sanitare Cămin nr.10 Facultatea de Electrotehnică: 2,88 miliarde 

lei, subventii cămine ; 
 

ReparaŃii curente (cheltuieli materiale) = 1,48  miliarde lei, din care: 
- Transformare vestiar în laborator Electromecanică = 419,32 milioane lei; 
- HidroizolaŃie Facultatea de Electrotehnică = 357,79 milioane lei; 
- ReparaŃii Facultatea de Drept = 550,16 milioane lei; 
- HidroizolaŃie Facultatea de Automatică = 147,46  milioane lei.  

  
Din totalul cheltuielilor materiale, ponderea o deŃin următoarele categorii de 

cheltuieli: 
 Cămine 
 - utilităŃi   - 26,122 miliarde lei  
 - prestări servicii           -    4,49 miliarde  lei 
 Clădiri  
 - utilităŃi   - 29,31 miliarde  lei 
 - prestări servicii           -    9,42 miliarde lei  
  

O componentă financiară importantă a fost în anul acesta, cea referitoare la 
alocaŃia de la M.Ed.C. pentru burse studenŃi. 
 În anul universitar 2005-2006 conform contractului instituŃional s-au alocat 
burse în sumă de  51,907 miliarde lei pentru: 3966 studenŃi români la forma de 
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învăŃământ buget zi; 10 doctoranzi români înscrişi la forma de învăŃământ cu 
frecvenŃă; 2 burse pentru mediul rural. 
 În anul universitar 2005-2006 DirecŃia Cămine-Cantine a avut un buget de 
53,2 miliarde lei din care subvenŃii de la M.E.C. = 23,9 miliarde lei şi venituri 
proprii realizate din taxe cămin, regie cantină şi chirii = 29,3 miliarde lei. 

 Banii au fost cheltuiŃi astfel : 
 - Cheltuieli de personal  = 19,5 miliarde  lei; 
 - Cheltuieli materiale   =   37,1 miliarde lei din care pondere mare au: 
  - utilităŃi  = 29 miliarde lei; 
  - reparaŃii curente  = 0,74 miliarde lei; 
  - dotări (mobilier, lenjerie şi accesorii pat)  = 2,42 miliarde lei; 
  - reparaŃii capitale   = 3,96 miliarde lei. 
 Au fost efectuate în totalitate plăŃi de 56,74 miliarde lei folosindu-se 
disponibilul existent în cont la 01 octombrie 2005 în sumă de 2,76 miliarde lei şi 
împrumut din activ de cercetare suma de 0,66 miliarde lei care se va restitui în 
cursul lunii octombrie 2006, după încasarea taxei de cămin. 
 Universitatea din Craiova dispune de 11 cămine în Craiova şi 2 cămine în 
Drobeta-Turnu Severin şi o cantină în funcŃiune. Numărul locurilor de cazare a fost 
de 4097 din care au fost ocupate 3362 . 
 Principalele lucrări pentru întreŃinerea şi igienizarea căminelor au fost în 
valoare de 1,34 miliarde lei folosindu-se pentru aceste lucrări şi fondul de garanŃie 
în valoare de 0,39 miliarde lei, iar pentru achitarea facturilor de utilităŃi din fondul 
de garanŃie a fost achitată suma de 0,89 miliarde lei. 
 Aceste lucrări se găsesc în tabelul de mai jos : 
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Lucr ări efectuate cu forŃe proprii în perioada 
1 octombrie 2005 - 30 septembrie 2006 

 
Nr 
crt 

Obiectivul Lucr ări efectuate Valoare 
(miliarde 

lei) 
1. Căminele  

nr.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13. 

Lucrări de zugrăveli şi vopsitorii: 
camere de locuit, holuri, grupuri 
sanitare, casa scărilor. 

 
0,24 

2. Căminele nr.1, 2, 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Lucrări de instalaŃii sanitare: 
reparaŃii şi înlocuiri 

 
0,23 

3. Căminele nr.1, 2, 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Lucrări de instalaŃii electrice: 
reparaŃii şi înlocuiri 

 
0,22 

4. Căminele nr.1, 2, 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13. 

ReparaŃii de tâmplărie şi 
lăcătuşerie: uşi, ferestre, dulapuri, 
paturi, etc. 

 
0,22 

5. Căminele nr.1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 
Înlocuiri geamuri sparte. 

 
0,23 

 Total valoare materiale  1,14 
 
 In perioada 1 octombrie 2005 - 30 septembrie 2006 au fost efectuate 
următoarele dotări: 

- imobilizări corporale (mijloace fixe) – 19.842.320.000 lei ROL; 
- imobilizări necorporale (soft-uri) – 926.390.000 lei ROL. 

  
Valoarea totală aprobată, pentru anul calendaristic 2006, în lista obiectivelor 

de investiŃii cu finanŃare parŃială sau integrală de la bugetul de stat, se prezintă 
astfel: 
 - din totalul de 317.550.000.000 lei ROL alocaŃi de la bugetul de stat:  

- 55.450.000.000 lei ROL reprezintă valoarea obiectivelor de 
investiŃii în continuare, din care: 40.000.000.000 lei - Parc Tehnologic 
Universitar IT la Universitatea din Craiova şi 15.450.000.000 lei - 
Laboratoare zootehnice la Universitatea din Craiova; 

- 130.022.000.000 lei consolidări , din care: 522.000.000 lei - 
Facultatea de Agricultură, corp sud, 30.500.000.000 lei - sediul Rectorat, 
corp A, 24.000.000.000 lei - Facultatea de Mecanică,  45.000.000.000 lei - 
Căminul nr.7,  30.000.000.000 lei - Căminul nr.6; 

- reabilit ări 54.278.000.000 lei din care: cămine – 924.000.000 lei, 
reabilitatrea Aula Buia - Facultatea de Agricultură – 15.354.000.000 lei, 
Depozit carte cu săli calculatoare-Facultatea de Electrotehnică – 
28.000.000.000 lei şi SpaŃii de învăŃământ cu depozit carte-Facultatea de 
Sport – 10.000.000.000 lei; 

- cheltuieli pentru studii de fezabilitate - 1.950.000.000 lei; 
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- reparaŃii capitale - 5.000.000.000 lei  
- subvenŃii cămine-cantine RK - 2.300.000.000 lei; 
- dotări independente  - 68.550.000.000 lei. 

 Din venituri proprii, a mai fost alocată suma totală de 37.845.000.000 
lei, din care: 
 - 9.570.000.000 lei obiective de investiŃii în continuare, din care 
4.830.000.000 lei - Extindere spaŃii de învăŃământ CUDTS, 2.500.000.000 lei - 
Laboratoare zootehnice şi 2.240.000.000 lei - Grup poartă Grădina Botanică; 
 - achiziŃii imobile 8.200.000.000 lei - imobile Banu Mărăcine; 

- reabilitări 2.150.000.000 lei, din care 650.000.000 lei - CT branşament 
termic cămin CUDTS şi 1.500.000.000 lei alimentare cu energie termică, spaŃiu de 
învăŃământ CUDTS; 

- plantaŃii 1 hectar de vie - 125.000.000 lei; 
- reparaŃii capitale cămine-cantine - 800.000.000 lei; 
- dotări independente – 17.000.000.000 lei. 

 
 

III. CERCETAREA   ŞTIIN łIFIC Ă 
 
 

În anul universitar 2005-2006, în Universitatea noastră, s-a desfăşurat o 
activitate de cercetare ştiinŃifică de un nivel competitiv, compatibilă cu direcŃiile 
susŃinute de Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior şi 
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării pentru dezvoltarea cercetării ştiinŃifice: 

− dezvoltarea cunoaşterii în domeniile prioritare ale ştiinŃelor fundamentale 
(matematica, fizica, chimia, biologia şi ştiinŃa mediului); 

− fundamentarea ştiinŃifică şi dezvoltarea metodelor şi instrumentelor 
pentru reorganizarea şi controlul dinamicii sistemului socio-economic al 
Ńării; 

− dezvoltarea sistemelor suport pentru managementul capitalului natural; 
− sisteme informaŃionale şi de comunicare pentru asistarea procesului de 

transformare şi de adaptare a infrastructurii şi a modului de organizare a 
sistemului socio-economic naŃional, Ńinând seama de modelul european. 

Fiind unanim recunoscut că un învăŃământ performant presupune un nivel 
ridicat al cercetării ştiinŃifice, în anul universitar 2005-2006, în Universitatea din 
Craiova s-a pus accent şi pe formarea unei resurse umane înalt calificată printr-o 
implicare apreciabilă a formatorilor performanŃi (conducători de doctorat, cadre 
didactice cu o bogată activitate de cercetare) în procesul educativ. Astfel, în 
Universitatea noastră 86 cadre didactice au calitatea de conducători de doctorat şi 
sunt înmatriculaŃi 1057 doctoranzi, din care 119 cu frecvenŃă.  

Amintim că în anul universitar trecut au fost susŃinute 75 teze de doctorat, au 
fost atraşi în activitatea de cercetare contractuală numeroase cadre didactice tinere 
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(preparatori, asistenŃi) sau studenŃi la forma de învăŃământ studii aprofundate sau 
masterat. Pentru a stimula activitatea de cercetare ştiinŃifică a tinerilor cercetători 
(cadre didactice tinere sau studenŃi la una dintre formele de învăŃământ studii 
aprofundate sau masterat), Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din 
ÎnvăŃământul Superior a continuat, şi în anul 2005-2006, alocarea de fonduri în 
cadrul programelor de cercetare pentru tineri de tip AT şi a programelor de 
cercetare pentru tinerii doctoranzi cu frecvenŃă de tip TD. Astfel, în anul universitar 
2005-2006 au fost finanŃate  6  granturi de tip At   şi  1  grant de tip Td.  

Volumul activităŃii de cercetare finanŃată îl ilustrăm prin următoarele date 
statistice: 

 

Volumul activităŃii de cercetare finanŃată 

Valoarea temelor de cercetare  

2005 – 2006  

FinanŃatorul Nr. 
teme 

Valoarea 

- lei ROL - 

C.N.C.S.I.S. 60 11.689.905.000  

P.N.C.D.I. 23   4.904.870.000  

PROGRAM CEEX 42 29.568.690.000  

 

MINISTERUL 
EDUCAłIEI 
ŞI 
CERCETĂRII PROGRAM PLATOFORME 

LABORATOARE 
 
      2 

10.250.000.000  

ACADEMIA ROMÂNĂ  4 141.000.000 

AGENłI ECONOMICI 28 3.725.200.000 

BENEFICIARI DIN STRAINATATE 26 348.026,47 EURO 

 

În activitatea de cercetare ştiinŃifică finanŃată au fost angrenate 893 cadre 
didactice şi 112 studenŃi. 

Pe facultăŃi, situaŃia volumului activităŃii de cercetare ştiinŃifică în anul 
universitar 2005-2006 arată astfel: 

 
 
 



Teme contractate 
cu 

CNCSIS 
(tipA+AT+Td) 

Teme 
contractate 

cu 
Academia 
Română 

Teme 
contractate prin 

P.N.C.D.I. 

Teme finanŃate 
prin Programul 

CEEX 

Teme finanŃate 
prin Programul 

Platforme 
Laboratoare 

Teme finanŃate 
de agenŃi 
economici 

Teme contractate 
cu beneficiari din 

străinătate 

Valoare totală 
granturi 
finanŃate 

(RON+EURO) 

 
 
 
Facultatea 

Nr. 
teme 

Val 
RON 

Nr. 
teme 

Val 
RON 

Nr. 
teme 

Val 
RON 

Nr. 
teme 

Val 
RON 

Nr. 
teme 

Val 
RON 

Nr. 
teme 

Val 
RON 

Nr. 
teme 

Val 
RON 

 

Matematică- 
Informatică 

2 29300 1 4800 - - 1 100000 - - - - 1 10000 134100+ 
10000 

Fizică 3 21000 - - 1 0 4 202000 - - - - 6 149619,47 223000+ 
149619,47 

Chimie 2 19000 - - - - 2 32800 - - 3 11400 - - 51800+11400 
Litere 1 10000 - - - - - - - - - - 1 6050 10000+6050 
Istorie,Filozofie 
Geografie 

1 11015,5 - - - - - - - - - - 1 30.000 11015,5 

Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

8 146415,5 - - - - 2 52255 - - 6 72587 1 7000 271257,5+ 
7000 

Drept şi ŞtiinŃe 
Administrative 
„N.Titulescu” 

1 5000 1 2500 - - - - - - 10 22000 1 2000 29500+2000 

Automatică, 
Calculatoare şi 
Electronică 

13 452200 1 3800 3 32000 13 821527 1 625000 - - 4 80800 1934527+ 
80800 

Electrotehnică - - - - 12 230991 - - - - 3 68896 6 30820 299887+ 
68896 

Electromecanică 3 69400 - - 3 52325 2 300000 1 400000 5 190000 1 20000 1011725+ 
20000 

Mecanică 2 30000 - - 2 91671 2 40000 - - - - 1 700 161671+700 
Horticultură 13 281844 - - - - 8 906067 - - - - - - 1187911 
Agricultură 11 99300 - - 1 3500 2 50000 - - 1 7637 - - 160437 
EducaŃie fizică  
şi sport 

1 24015,5 - - - - 1 35000 - - - - - - 59015,5 

Teologie - - - - - - - - - - - - - - - 
IMST Drobeta-
Tr.Severin 

1 6000 1 3000 1 80000 5 417220 - - - - 3 11040 517260 

D.PP.D. 1 7700 - - - - - - - - - - - - 7700 
TOTAL 60 1168990,5 4 14100 23 490487 41 2956869 2 1025000 28 372520 26 348026,47 6070806,5+ 

348026,47 
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Valorificarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică desfăşurată în anul universitar 2005-2006: 
• cărŃi şi articole publicate în reviste de specialitate: 

 

CărŃi publicate Articole publicate  

 

Facultatea 

 

intern 

 

în 
străinăt

ate 

 

în reviste 
recunoscute 
CNCSIS 

în reviste 
cotate ISI 

în volumele unor 
ConferinŃe 
internaŃionale şi 
reviste 
internaŃionale cu 
recenzori 

 

 

Total 
articole 

Mecanică 14 - 33 - 59 92 

Automatică, 
Calculatoare şi 
Electronică 

17 - 16 6 118 140 

Electrotehnică 6 - 6 - 49 55 

Electromecanică 8 - 4 - 54 58 

Drept "Nicolae 
Titulescu" 

14 2 6 - 49 55 

Istorie-Filosofie-
Geografie 

18 1 24 - 4 28 

Litere 45 1 105 - 19 124 

Matematică-
Informatică 

9 - 12 18 39 69 

Fizică 6 1 7 14 32 53 

Chimie 8 - 20 17 7 44 

Economie şi 
Administrarea 
Afecrilor 

77 - 104 2 167 273 

Horticultură 15 1 96 3 49 148 

Agricultură 13 - 38 - 45 83 

Teologie 2 - 26 - - 26 

EducaŃie fizicǎ şi 
sport 

11 - 28 - 51 79 

IMST Dr.Tr. Severin 3 - - - 22 22 

D.P.P.D. 6 - 37 - 4 41 

Dept.Matem.Aplic. 7 - 7 2 19 28 

TOTAL 279 6 569 62 787 1418 
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Manifestări ştiin Ńifice organizate în Universitate 
 

1. Simpozionul internaŃional de Teoria Sistemelor, ediŃia a 12-a, SINTES’12, 20-22 
octombrie 2005, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Electronică. 

2. FinanŃe. Provocările viitorului , noiembrie 2005, Facultatea de ŞtiinŃe Economice. 

3. Simpozion internaŃional Agricultură durabilă, agricultura viitorului, Facultatea de 
Agricultură, noiembrie, 2005.  

3.  Colloque international, Le discours français: Perspectives linguistiques et littéraires, 
Craiova, 18-20 mai 2006, Facultatea de Litere. 

4. Simpozionul naŃional 106 – 1900 ani de la cucerirea Daciei de către Imperiul Roman, 
mai 2006, Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie. 

5. Simpozionul naŃional Vlad łepeş – 550 de ani de la urcarea pe tronul łării Româneşti, 
iunie 2006, Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie. 

6. Simpozionul naŃional 1866 – 140 de ani de la urcarea pe tron a prinŃului Carol I de 
Hohenzollern-Sigmaringen, mai 2006, Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, 
Geografie. 

7. Şcoala de vară Geomorfologia carstului, 15-30 aug. 2006, Bazinul superior al Sohodol, 
Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie. 

8. Valori româneşti în gândirea filosofică şi sociologică europeană, manifestare 
ştiinŃifică a cadrelor didactice, 28 aprilie 2006, Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, 
Geografie. 

9. Simpozionul naŃional Martin Heidegger în filosofia secolului XX, 18 mai 2006, 
Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie. 

10. Simpozion internaŃional Fenomenul administrativ în spaŃiul European, 
2-3 februarie 2006, Facultatea de Drept. 

11. Seminaire commun, Fribourg de droit penal, 2006, Facultatea de Drept. 

12. 17th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and 
Information Engineering (EIE), 1-3 June 2006, Craiova, Romania, Facultatea de 
Automatică, Calculatoare, Electronică.  

13. Simpozionul Regional de Chimie ContribuŃii la creşterea calităŃii învăŃământului şi 
cercetării în domeniul chimiei, 27 mai, Craiova, Facultatea de Chimie. 
 

 

În anul universitar 2005-2006, următoarele c en t r e  d e  ce rce ta r e recunoscute 
CNCSIS, respectiv M.Ed.C. (Program Relansin), au continuat să-şi desfăşoare activitatea: 

• CENTRE DE EXCELENłĂ 

1. CENTRU DE ANALIZA NELINEARĂ SI APLICAłII (acreditat CNCSIS 
2005), Director centru: Prof.univ.dr. Constantin Niculescu, Facultatea de 
Matematică-Informatică. 
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• CENTRE DE CERCETARE TIP C 
1. CENTRUL DE LIMBA ROMÂNĂ ÎN CONTEXT ROMANIC ŞI BALCANIC, 

Director: Prof. univ. dr.Ileana Michaela Livescu (acreditat 2005), Facultatea de 
Litere 

2. CENTRUL DE LINGVISTICĂ ROMÂNEASCĂ APLICATĂ, Director: Conf. 
Univ. Dr. Cecilia CăpăŃână (acreditat 2005), Facultatea de Litere. 

3. CENTRUL DE CERCETARE A IDENTITĂłILOR LINGVISTICE ŞI 
CULTURALE EUROPENE, Director: Prof.univ.dr.Ioana Murar (acreditat 2005), 
Facultatea de Litere. 

4. MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ, Director: Prof.univ.dr. Mircea Ivănescu (acreditat 
2005), Facultatea de Automatică, Calculatoare, Electronică. 

5. CENTRUL DE STUDIU ŞI CERCETARE A MOTRICITĂłII UMANE, 
Director: Conf.univ.dr. Ligia Rusu, (acreditat 2005), Facultatea de EducaŃie 
Fizică şi Sport. 

6. CENTRUL DE DINAMICĂ NELINIARĂ ŞI FIZICA PLASMEI, Director: 
Conf.univ.dr. Radu Constantinescu (acreditat 2003), Facultatea de Fizică. 

7. CENTRUL DE CERCETARE A MEDIULUI SI VALORIFICARE DURABILA 
A RESURSELOR, Director: Prof.univ.dr. Constantin Savin (acreditat 2002), 
Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie. 

• CENTRE DE CERCETARE recunoscut prin Programul RELAN SIN  

1. CENTRUL DE CERCETARE ROBOTI INDUSTRIALI ŞI LINII FLEXIBILE 
DE FABRICAłIE, Director centru: Prof.univ.dr. Mircea Ivănescu, Centru de 
ExcelenŃă 

 

În urma evaluării comisiilor de experŃi de la nivelul C.N.C.S.I.S., au fost 
recunoscute şi clasificate următoarele ce n t re  de  ce r ce ta re noi din Universitate:  

• CENTRE DE CERCETARE TIP C 
1.  CENTRUL DE CERCETARE DE DEZVOLTARE DE APLICAłII 

MULTIMEDIA, Director: Prof. univ. dr. Dumitru Dan Burdescu (acreditat 
2006), Facultatea de Automatică, Calculatoare, Electronică. 

Activitatea de cercetare ştiin Ńifică studenŃească s-a desfăşurat în principal sub forma 
colaborărilor directe cadre didactice–studenŃi şi s-a materializat în elaborarea lucrărilor de 
licenŃă, participarea unui număr însemnat de studenŃi la cercetarea contractuală (112 
studenŃi), publicarea unor articole în reviste de specialitate, participarea la concursuri 
profesionale şi manifestări ştiinŃifice.  

P r e mi i  obŃinute la manifestări ştiinŃifice studenŃeşti (20 studenŃi):  
1. Iliceanu Radu, Dinu Florin, Vardaru Adrian, anul I, specializarea Sociologie, 

Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Premiul I la Simpozionul ŞtiinŃific 
NaŃional Student. ŞtiinŃă. Societate, secŃiunea Sociologie, Universitatea din 
Petroşani, 12-13 mai 2006. 
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2. Boiangiu Andrei, Olteanu Laura, Văduva Mihaela, anul I, specializarea Sociologie, 
Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Premiul III la Simpozionul ŞtiinŃific NaŃional 
Student. ŞtiinŃă. Societate, secŃiunea Sociologie, Universitatea din Petroşani, 12-13 mai 
2006. 

3. Corîci Alina, anul I, specializarea Sociologie, Facultatea de Istorie, Filosofie, 
Geografie, MenŃiune la Simpozionul ŞtiinŃific NaŃional Student. ŞtiinŃă. Societate, 
secŃiunea Sociologie, Universitatea din Petroşani, 12-13 mai 2006. 

4. Bocşeru Mădălina,  anul I, specializarea Sociologie, Facultatea de Istorie, Filosofie, 
Geografie, Premiul III la Simpozionul ŞtiinŃific NaŃional Student. ŞtiinŃă. Societate, 
secŃiunea AsistenŃă Socială, Universitatea din Petroşani, 12-13 mai 2006. 

5. Trancă Mariana, anul I, specializarea Sociologie, Facultatea de Istorie, Filosofie, 
Geografie, MenŃiune la Simpozionul ŞtiinŃific NaŃional Student. ŞtiinŃă. Societate, 
secŃiunea Sociologie, Universitatea din Petroşani, 12-13 mai 2006. 

6. Ionuş Ioana, anul IV, specializarea Geografie, Facultatea de Istorie, Filosofie, 
Geografie, Premiul Romsilva la A XIII-a ediŃie a Simpozionului NaŃional al 
StudenŃilor Geografi, Bucureşti, 1-2 aprilie 2006. 

7. Licurici Mihaela, anul I Master, specializarea Geografie, Facultatea de Istorie, 
Filosofie, Geografie, Premiul al III-lea la A XIII-a ediŃie a Simpozionului NaŃional 
al StudenŃilor Geografi, Bucureşti, 1-2 aprilie 2006. 

8. Avram Sorin, anul IV, specializarea Geografie, Facultatea de Istorie, Filosofie, 
Geografie, MenŃiune la A II-a ediŃie a Simpozionului NaŃional StudenŃesc de 
Geografie Umană şi Turism, Bucureşti, 20 mai, 2006. 

9. CloŃă Gheorghe, anul III, specializarea Geografie, Facultatea de Istorie, Filosofie, 
Geografie, MenŃiune la A II-a ediŃie a Simpozionului NaŃional StudenŃesc de 
Geografie Umană şi Turism, Bucureşti, 20 mai, 2006. 

10. Predoianu Elisabeta, Premiul I la Sesiunea de Referate şi Comunicări ŞtiinŃifice a 
StudenŃilor din Facultatea de Chimie, 19.05.2006. 

11. Predescu Adrian, Premiul II la Sesiunea de Referate şi Comunicări ŞtiinŃifice a 
StudenŃilor din Facultatea de Chimie, 19.05.2006. 

12. Giugiu Violeta, Premiul III la Sesiunea de Referate şi Comunicări ŞtiinŃifice a 
StudenŃilor din Facultatea de Chimie, 19.05.2006. 

13. Echipă, Drept Civil, Facultatea de Drept, Premiul II la Hexagonul FacultăŃilor de 
Drept, Bucureşti, mai 2006. 

14. Echipă, Facultatea de Drept, Streetball, Premiul II la Hexagonul FacultăŃilor de 
Drept, Bucureşti, mai 2006. 

15. Echipă, Facultatea de Drept, Premiul I la Campionatul de Fotbal Masculin din 
cadrul Zilelor Studentului Craiovean, ed. a III-a, 14-21 mai 2006. 

16. Mirea Cornelia Florentina, anul III, Agrochimie, Facultatea de Agricultură, premiul 
III la Agronomiada, Cluj Napoca, 2006. 

17. Dicu Loredana Elena, anul IV, Agrochimie, Facultatea de Agricultură, premiul I la 
Agronomiada, Cluj Napoca, 2006. 

18. Bîrdău Claudiu, anul V, Tenis de masă, Facultatea de Agricultură, premiul I la 
Agronomiada, Cluj Napoca, 2006. 
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Institutul Social Oltenia 
 
 Un loc distinctiv în activitatea de cercetare ştiinŃifică din instituŃia noastră este 
ocupat de Institutul Social Oltenia (I.S.O.), care a fost înfiinŃat în 2002, la iniŃiativa prof. 
dr. Dumitru Otovescu. Sub egida I.S.O., în decembrie 2005 au fost publicate 2 lucrări 
monografice, iar în cursul anilor 2005-2006 au fost realizate 8 sondaje de opinie şi 
anchete sociologice. Acestora li se adaugă finalizarea unui grant CNCSIS, cu tema 
„Ocuparea forŃei de muncă în judeŃul Dolj” (studiu efectuat pe parcursul a doi ani – 2004 
şi 2005). De asemenea, I.S.O. editează o publicaŃie semestrială proprie – „Revista 
Universitară de Sociologie”, care are reprezentare academică naŃională şi beneficiază de 
aportul atât al unor colaboratori interni (de la UniversităŃile din Bucureşti, Iaşi, 
Timişoara, Sibiu ş.a.), cât şi al unor cadre didactice din străinătate (de la universităŃi din 
Dijon şi Toulouse). 
 În cadrul I.S.O. îşi efectuează practica de specialitate studenŃii de la sociologie şi 
comunicare, iar lucrările realizate până în prezent sunt rodul cercetărilor de teren 
efectuate împreună de cadre didactice şi studenŃi. 
 

IV. RELA łII  INTERNA łIONALE 
 
 

Un aspect deosebit de important al activităŃilor desfăşurate într-o instituŃie de 
învăŃământ superior, mai ales că la nivel naŃional au fost finalizate negocierile la capitolul 
18 ("EducaŃie, formare profesională şi tineret"), este acela al relaŃiilor internaŃionale ale 
UniversităŃii din Craiova. La nivel instituŃional au fost promovate politici compatibile cu 
cele europene în ce priveşte asigurarea de şanse egale pentru toŃi, asigurarea mobilităŃii 
persoanelor care activează în universitate (cadre didactice, studenŃi, personal tehnic şi ad-
ministrativ), educaŃia în limbi străine, dimensiunea europeană a educaŃiei etc. 

O direcŃie importantă în care politica UniversităŃii din Craiova a dat rezultate 
operaŃionale deosebite este aceea a participării cadrelor didactice la manifestări ştiinŃifice 
internaŃionale, după cum se prezintă în continuare (altele decât mobilităŃile Socrates). 
Astfel, numărul total de deplasări în străinătate suportat de universitate este prezentat mai 
jos : 
 

Anul Burse de cercetare/specializare  
Manifestări ştiinŃifice 

2005-2006 52 336 
 

MobilităŃile cadrelor didactice şi studenŃilor în cadrul Programelor "Socrates" şi 
"Leonardo da Vinci", în anul 2005-2006 se prezintă astfel: 
 

MobilităŃi program Socrates Număr pers. Număr luni 
StudenŃi 158 980 
Cadre didactice 34 14 
Acorduri cooperare cu instituŃii de 
învăŃământ superior din străinătate 

92  
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Un element notabil al anului universitar 2005-2006 a fost perfectarea acordului 
Fulbright prin care în universitate s-a creat un centru coordonator pe zona Sud-Vest a 
României, fapt ce va duce, fără îndoială, la o intensificare a mobilităŃilor cadrelor 
didactice şi studenŃilor pe aceste programe. 

De asemenea, prin acest program beneficiem de un lector american ce va activa şi 
pentru programele de învăŃământ pe profil ale tuturor facultăŃilor. 

În anul care s-a încheiat, remarcăm prelungirea vechilor acorduri de parteneriat cu 
universităŃi din spaŃiul Sud-Est european, precum şi semnarea unor noi acorduri cu 
universităŃi de prestigiu din America Latină: Mexic, Peru şi Argentina. 
 Subliniem, de asemenea, efortul universităŃii de a crea noi programe de master în 
cotutelă şi de a le dezvolta pe cele existente, având ca suport acordurile de parteneriat 
semnate cu prestigioase universităŃi din FranŃa şi Germania. O menŃiune aparte trebuie 
adusă FacultăŃii de Drept, care se menŃine şi în acest an în topul eforturilor noastre în 
această direcŃie. 
 
 
 

.INTEGRAREA EUROPEAN Ă PRIN PARTICIPAREA LA PROGRAME 
ACADEMICE INTERNA łIONALE 

 
 

 Participând activ la programele academice europene, dar şi la programele lansate 
de AgenŃia Universitară a Francofoniei (AUF), Universitatea din Craiova a beneficiat de 
parteneriate valoroase, în domeniile ştiinŃific şi didactic, precum şi de sume importante 
alocate pentru mobilităŃi ale studenŃilor şi cadrelor didactice, pentru cercetare şi dotare. 
 Astfel, cu finanŃare AUF, Departamentul de Limba şi Literatura Franceză din 
cadrul FacultăŃii de Litere a organizat şi derulat două programe de master: „Espaces 
francophones” şi „Modèles actuels dans l´étude du français. 
 Din fondurile AUF alocate pentru cele două programe de master:  

- s-au achiziŃionat echipamente IT (6100 Є); 
- s-a editat un volum colectiv la o editură din Belgia (700 Є); 
- au fost finanŃate 15 burse de documentare (4500 Є) la Universitatea din 

Louvain-la-Meuve, pentru studenŃii merituoşi; 
- s-a asigurat finanŃarea mobilităŃilor cu dublu sens, pentru cadrele didactice 

implicate în susŃinerea cursurilor de master; 
- a fost cofinanŃat (2000 Є) colocviul „Le discours français: perspectives 

linguistiques et littéraires” (mai 2006). 
Din fondurile unui program Leonardo da Vinci s-a asigurat mobilitatea a 12 cadre 

didactice din departamentul citat, pentru a efectua misiuni de documentare în universităŃi 
din Paris şi Lille, iar din fondurile AUF s-a asigurat o bursă post doctorală pentru 
cercetare în cadrul UniversităŃii Libere din Bruxelles. 

Facultatea de Litere coordonează reŃeaua universitară RES (Réseau de recherches 
comparatiste en francophonie), pentru care au fost alocate fonduri guvernamentale, din 
care mai fac parte două universităŃi româneşti şi „Archives et Museé de la Littérature de 
Brusselles”. În acest context a fost prevăzută desfăşurarea la Craiova a colocviului 
internaŃional „Francophonie: nomadisme linguistique et croisements culturels” 
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(octombrie 2006), cu publicarea lucrărilor colocviului, precum şi acordarea a două burse 
pentru documentare şi studiu la Bruxelles, beneficiari fiind tineri doctoranzi. 

 
Facultatea de Istorie, Filozofie şi Geografie a derulat contracte de cooperare 

academică încheiate cu 15 universităŃi din Europa (6 din FranŃa, 5 din Spania, 3 din Italia 
şi una din Germania). În cadrul programului SOCRATES-ERASMUS, 26 studenŃi şi 2 
cadre didactice au beneficiat de burse de mobilitate, după cum urmează: 

- specializarea Istorie: 6 studenŃi, 25 luni de mobilitate în Germania, Spania şi 
FranŃa; 

- specializarea Filosofie–Sociologie: 7 studenŃi, 41 luni de mobilitate în FranŃa şi 
Italia; 

- specializarea ŞtiinŃe Politice: 6 studenŃi, 37 luni de mobilitate în FranŃa, Spania 
şi Germania; 

- specializarea Geografie: 7 studenŃi, 38 luni de mobilitate în Spania, FranŃa şi 
Germania.  

 

Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” a continuat colaborarea cu universităŃile 
franceze din Dijon, Strasburg şi Lion. Cu finanŃare prin programul SOCRATES, 2 
studenŃi au efectuat studii la Strasburg, 6 la Dijon şi 4 la Lion, iar 5 cadre didactice ale 
facultăŃii au Ńinut cursuri şi conferinŃe la universităŃile partenere. A continuat să 
funcŃioneze Master-ul în Drept Public, în colaborare cu Université de Bourgogne din 
Dijon. În cadrul acestui program, 4 profesori francezi  au Ńinut cursuri de Drept public la 
Craiova şi au condus, în cotutelă, lucrări de disertaŃie. StudenŃii care au pregătit 
disertaŃiile au beneficiat de stagii de cercetare şi documentare în bibliotecile universtităŃii 
partenere. 

 

Facultatea de Teologie a continuat colaborarea fructuoasă cu universităŃi din 
ElveŃia şi Grecia, beneficiind de 4 burse acordate de Universitatea din Fribourg (3 cadre 
didactice şi un student), 3 burse acordate de Universitatea din Lausanne (1 cadru didactic, 
1 doctorand şi un student) şi două burse de masterat, acordate de statul grec,  pentru studii 
în cadrul Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy-Geneva. 

 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a consolidat relaŃiile cu 
partenerii externi, fructificând burse ERASMUS-SOCRATES, 6 pentru studenŃi (2 la 
Strasburg şi 4 la Rimini) şi 7 pentru cadre didactice (2 la Strasburg, 4 la Louvain şi una la 
Saint-Etienne). O bursă AUF a permis parcurgerea unui program de masterat la 
Universitatea Robert Schuman din Strasburg. Cele 3 programe Leonardo da Vinci, 
gestionate de facultate, au fost dedicate unor studii privind: diseminarea informaŃiei 
europene în triada universitate-mediu de afaceri-mass-media, competenŃele în 
managementul de proiect şi soluŃii pentru accesarea programelor şi proiectelor europene, 
competenŃe pentru rezultate. 

S-au obŃinut 13 burse de mobilitate, din care 7 la Toulouse, 2 la Strasburg, 2 la 
Cordoba şi 2 la Sevilia. Alte două mobilităŃi, finanŃate printr-un proiect PHARE, au fost 
efectuate la Universitatea din Orleans. 

 

Facultatea de Matematică-Informatic ă, în colaborare cu catedra de Automatică, 
a organizat „ConferinŃa francofonă de aplicaŃii ale matematicii în biologie şi medicină”, 
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în iulie 2006. Cadre didactice ale acestei facultăŃi au participat la „Colocviul franco-
român de matematică”, desfăşurat la Chambery, în perioada 26-30 august 2006. 

 

Facultatea de Chimie a continuat colaborarea ştiinŃifică şi didactică, în baza unor 
contracte, cu Universitatea din Torino şi cu OrganizaŃia InternaŃională pentru Interzicerea 
Armelor Chimice din Haga. Un student şi un cadru didactic au efectuat stagii la Toulouse, 
respectiv la Universitatea Notre-Dame de la Paix-Namur din Belgia. 

 

Facultatea de Fizică a participat la o „ReŃea  tematică internaŃională”, aceasta 
implicând şi două burse de mobilitate pentru cadre didactice ce au colaborat cu 
Universitatea Liberă din Bruxelles. Alte mobilităŃi ale cadrelor didactice s-au derulat în 
cadrul programelor ERASMUS, Leonardo da Vinci şi Grundvig. StudenŃii facultăŃii au 
totalizat 36 luni de stagii finanŃate prin programe europene, la Berlin, Marsilia şi Dijon. A 
continuat participarea cadrelor didactice ale facultăŃii la programul EURATOM. 

 

Facultatea de Agricultură este angrenată  în proiectul „Pregătire profesională în 
agricultură”, din programul SAPARD, împreună cu un consorŃiu condus de CA 17 
International de la Rochelle (FranŃa). Cadre didactice ale facultăŃilor de Agricultură şi 
ŞtiinŃe Economice, împreună cu experŃi francezi, au pregătit acest proiect în cadrul 
Centrului de Formare Profesională pentru Agricultori din regiunea Poitiu-Charente. 

Facultatea este partener în programul „MobilităŃi vizând formarea de formatori în 
domeniul politicii agricole comunitare şi a dezvoltării rurale” şi a beneficiat de stagii la 
Institutul Superior Agronomic din Lille, în mai 2006. 

 

Facultatea de Electrotehnică, graŃie Filierei sale Francofone, acreditată AUF din 
2004, a primit burse ale francofoniei totalizând 28 luni de mobilitate, pentru stagii de 
cercetare, de perfecŃionare, de studiu sau profesionale derulate la Grenoble, Paris şi 
Toulouse. La acestea se adaugă finanŃarea achiziŃiei de carte tehnică în limba franceză 
(3000Є) şi modulul de curs susŃinut de un profesor al UniversităŃii Catolice din Louvain-
la-Neuve. 

Proiectul Leonardo da Vinci ELDECOM a adus facultăŃii 16.920Є, utilizaŃi pentru 
finanŃarea a 3 fluxuri de mobilităŃi, de câte 13 săptămâni, dirijate către universităŃi din 
Cachan, Torino şi Paris. 

 

Facultatea de Electromecanică a demarat un program de cercetare, în cadrul PC6, 
cu parteneri din FranŃa, Suedia, Belgia, Marea Britanie, Ungaria, Austria şi Polonia, 
partea care îi revine fiind de 66.000Є. A finalizat cu succes programul „Learning Tools 
for Electrical Engineering”, concretizat alături de parteneri din Belgia, FranŃa şi 
Portugalia. 
 Facultatea a organizat „Coupe Robotique”- ediŃia a doua, a găzduit stagii de 
cercetare şi studiu pentru 3 studenŃi francofoni şi participă la programul Leonardo da 
Vinci ValEurEPro, coordonat de Université de Bourgogne din Dijon. Este în curs 
participarea la o reŃea tematică finanŃată de UE şi coordonată de Université Henri 
Poincaré din Nancy. 
 

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică a continuat colaborarea 
cu Universitatea de Tehnologie din Compiegne, obŃinând finanŃare AUF de 10.000Є 
pentru proiectul „eDalgo”, montat împreună cu institute de învăŃământ superior din 
Algeria şi Tunisia, precum şi burse AUF de cercetare totalizând 16.400Є. 
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 La proiectul internaŃional de cercetare ECO-NET, câştigat prin competiŃie, 
participă 12 cadre didactice ale facultăŃii alături de specialişti din FranŃa, Ungaria şi 
Republica Cehă, finanŃarea prin contract a facultăŃii fiind de 16.000Є. Participarea la 
proiectul lansat de Fujitsu Microelectronics Europa aduce facultăŃii dotări în valoare de 
5.000Є, iar participarea la programul Marie Curie, alături de 14 colective europene, aduce 
alte 60.000Є. 
 În cadrul programului SOCRATES-ERASMUS, studenŃii şi cadrele didactice din 
facultate au efectuat mobilităŃi în FranŃa, Grecia, Cehia, Germania, Italia, Austria şi 
Spania, bursele totalizând 29.000Є. 
 Facultatea a coordonat şi finalizat un proiect din programul MINERVA, cu 
parteneri din Germania, Irlanda şi Grecia, partea ce i-a revenit fiind de75.000Є. Activând 
în cadrul unui consorŃiu, cu parteneri din Irlanda, Letonia, Portugalia şi Suedia, un 
colectiv al facultăŃii a finalizat, în decembrie 2005, contractul ce a adus 42.500Є. Este în 
curs de finalizare proiectul „Ariel”, coordonat de IAT Gelsenkirchen, la care facultatea a 
participat alături de parteneri din Germania, Italia şi Ungaria, suma obŃinută fiind de 
12.000Є. 
 

 Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice a dezvoltat 
colaborarea în domeniul nanotehnologiilor, având în prezent parteneriate valoroase  cu 
instituŃii din Torino, Grenoble, Madrid şi Dresda. În acest domeniu, există programe 
doctorale cu conducere în co-tutelă la care participă Universitatea Politehnică din Torino, 
în perioada 2005-2008. Participarea la două proiecte europene a adus o finanŃare de 
13.420Є, parŃial utilizată pentru efectuarea a 5 luni de mobilitate a studenŃilor. Facultatea 
conlucrează cu două grupuri europene, unul coordonat de partea germană, celălalt de 
partenerii englezi, în probleme de materiale avansate, micro şi nanotehnologii. 
 
 

 PARTICIPAREA LA PROIECTE EUROPENE  
CU FINANłARE NERAMBURSABIL Ă 

 
 

 În contextul procesului de integrare europeană, Universitatea din Craiova a obŃinut 
rezultate remarcabile prin participarea la proiecte cu finanŃare nerambursabilă. 
 Astfel, contractele încheiate în cadrul Programului Leonardo da Vinci (procedurile 
A, B şi C) totalizează 281.150 Є, majoritatea fiind finalizate iar celelalte în derulare. La 
acestea se mai adaugă două mari proiecte Leonardo da Vinci la care Universitatea din 
Craiova este coordonator: unul în procedura B, cu valoarea de 265.888 Є, celălalt în 
procedura C, cu valoarea de 252.544 Є. 
 În programul ERASMUS, Universitatea din Craiova a obŃinut 375.109 Є, din care 
367.853 Є au fost destinaŃi mobilităŃii studenŃilor şi cadrelor didactice în spaŃiul academic 
european. Prin programele Socrates Lingua 2, respectiv Socrates Grundvig 2, s-au obŃinut 
22.891 Є, respectiv  6.150 Є. 
 Se află în derulare două proiecte FPG, ce totalizează 13.148 Є, iar un proiect de tip 
CE, cu valoarea de 70050 Є, a fost finalizat. 
 Patru proiecte PHARE, din care trei sunt deja finalizate, însumează  241.463 Є. În 
derulare se mai află două proiecte tip Jean Monnet, cu valoarea de 40.085 Є, cu tematică 
legată de integrarea europeană.  
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 Prin proiectele finanŃate de AgenŃia Universitară a Francofoniei au fost atrase 
fonduri în valoare de 65.000 Є.  
 Considerăm remarcabilă valoarea totală a proiectelor europene contractate, adică 
1.611.415 Є, chestiunile de detaliu fiind prezentate în tabelul inserat. 
 O contribuŃie esenŃială revine Departamentului de Management al CalităŃii, din 
cadrul UniversităŃii noastre, care a reuşit contractarea  directă a unor proiecte dar şi 
consilierea celor care au conceput şi depus proiecte cu succes. 
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Proiecte cu finantare externa nerambursabila desfasurate  

in cadrul Universitatii din Craiova in anul universitar 2005/2006 

Nr. 

Crt. 

Tip proiect Titlu 

proiect 

Coordonator 

proiect 

Valoare  

proiect 

Perioada de  

eligibilitate 

Situatia  

actuala 

     Incepe la: Se finalizeaza 

 la: 

1 Erasmus -Socrates Organizare de mobilitati  

profesori si studenti 

Radu  

Constantinescu 

367,853.00 9/6/2005 9/30/2006 Finalizat 

2 Erasmus - Ipuc-12 Case studies concerning  

insurance and forwarding  

of goods in an expanding and  

increasingly mobile europe 

Radu  

Constantinescu 

7,256.25 2/14/2006 10/30/2006 Finalizat 

3 Socrates Lingua 2 New learners in the new europe Gabriela  

Grigoroiu 

22,891.00 3/9/2006 9/30/2008 In derulare 

4 Socrates Grundtving2 

/2005-2006 

Traditions and customs in the  

context of European community 

"TRA.C.E.C." 

Paul  

Rinderu 

6,150.00 8/1/2005 7/31/2006 Finalizat 

5 Leonardo da Vinci - 

Procedura A 

Competente pentru rezultate Mihai  

Varzaru 

11,220.00 4/14/2006 5/31/2006 Finalizat 

6 Leonardo da Vinci - 

Procedura A 

Training in domeniul multiplicarii 

informatiei europene in triada  

universitate - mediu de afaceri - 

presa 

Oana  

Gherghinescu 

9,200.00 3/31/2005 12/7/2005 Finalizat 

7 Leonardo da Vinci - 

Procedura A 

Competente in domeniul  

managementului de proiect -  

cheia accesarii corecte a  

fondurilor de la Uniunea Europeana 

Oana  

Gherghinescu 

42,300.00 2/15/2006 6/21/2006 Finalizat 
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8 Leonardo da Vinci - 

Procedura A 

Dezvoltarea competentelor in  

terapie ocupationala la standarde  

europene pentru studentii  

sectiilor de Kinetoterapie 

Taina  

Avramescu  

26,800.00 3/21/2006 6/26/2006 Finalizat 

9 Leonardo da Vinci - 

Procedura A 

Dezvoltarea competentelor  

in turism alternativ la standarde 

 europene 

Taina  

Avramescu  

26,800.00 4/15/2006 7/14/2006 Finalizat 

10 Leonardo da Vinci - 

Procedura A 

 Dezvoltarea  competentelor  

profesionale ale studentilor de  

profil electric folosind tehnologii 

informationale 

Denisa  

Rusinaru 

16,920.00 3/14/2006 12/19/2006 In derulare 

11 Leonardo da Vinci - 

Procedura A 

Dezvoltarea la standarde europene 

a competentelor  tinerilor absolventi 

in  scopul integrarii sociale a  

copiiilor cu disabilitati prin  

activitati fizice adaptate 

Taina  

Avramescu  

26,800.00 3/27/2006 6/26/2006 Finalizat 

12 Leonardo da Vinci - 

Procedura A 

Stagiu intensiv transnational de  

perfectionare stiintifica pentru  

profesorii de franceza - nivel  

universitar 

Adriana  

Costachescu 

18,000.00 10/4/2006 10/17/2006 In derulare 

13 Leonardo da Vinci - 

Procedura B 
Universitatea din Craiova 

este  coordonator 

Training Centre for Health Care, 

Prophylactic and Rehabilitation 

 Services 

Taina  

Avramescu  

265,888.00 3/1/2005 3/1/2007 In derulare 

14 Leonardo da Vinci - 

Procedura B 

 

Training in Emotional Intelligence, 

formation pour formateur dans une 

 approche permettant l’intégration 
du concept d'intelligence 

émotionnelle dans les formations en 

entreprise. 

Marcel  

Capraru 

43,195.00 10/1/2005 10/1/2007 In derulare 
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15 Leonardo da Vinci - 

Procedura C 

 

Developing meta-level quality  

indicators for establishing a  

systematic linkage betweern  

educational institutions and the  

labour market 

Paul  

Rinderu 

56,915.00 10/1/2005 9/30/2007 In derulare 

16 Leonardo da Vinci - 

Procedura C 
Universitatea din Craiova 

este  coordonator 

Creating an Observatory on Europe  

Wide TACQ for catching the  

MOLE and filling the CAP  

Paul  

Rinderu 

252,554.00 10/1/2005 9/30/2007 In derulare 

17 AUF 
Universitatea din Craiova 

este  coordonator 

eDalgo - eDidactique de  

l'Algorithmique  Support  interactif 

de cours pour l'apprentissage 

autonome de l'algorithmique  et de 

la programmation 

Costin  

Badica 

20,000.00 3/13/2006 12/31/2007 In derulare 

18 AUF Modele Actuale in Studiul  

Limbi Franceze 

Adriana  

Costachescu 

15,000.00 3/18/2005 12/31/2006 In derulare 

19 AUF Espaces francophones:  

diversite linguistique et culturelle 

Cecilia  

Condei 

15,000.00 2/22/2005 12/31/2006 In derulare 

20 AUF Projet de cooperation scientifique  

inter-universitair 

Adriana  

Costachescu 

15,000.00 9/22/2005 12/31/2006 In derulare 

21 FP6 Environment, human health, impact 

assessment, nanoparticle,  

nanotechnology, toxicology 

Mihail  

Mangra 

10,240.00 2/1/2005 2/1/2007 In derulare 

22 FP6  Constituents, fundamental  

forces and symmetries of the 

universe 

Radu  

Constantinescu 

2,908.00 11/11/2004 11/11/2008 In derulare 

23 Jean Monnet Romania towards european 

integretion 

Constantin  

Fota 

21,010.00 9/1/2005 8/31/2008 In derulare 
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24 CE Creating an observatory for raising  

awareness on the EU social 

inclusion  policy in the south - west 

region of Romania 

Paul  

Rinderu 

70,050.76 12/15/2004 6/15/2006 Finalizat 

25 Phare 2002 Perfectionarea ocupationala si  

dezvoltare antreprenoriala in  

domeniul tehnic 

Mihail  

Mangra 

63,000.00 11/30/2004 11/30/2005 Finalizat 

26 Phare 2002 Program de instruire e-learning  

in domeniul economic si informatic  

pentru dezvoltarea resurselor  

umane din regiunea Oltenia 

Lucian  

Buse 

75,000.00 11/30/2004 11/30/2005 Finalizat 

27 Phare 2002 Centrul Regional Universitar  

de Formare, Asistenta si 

Consultanta in Resursele Umane - 

CRUFACRUM 

Mihai  

Varzaru 

42,360.00 11/30/2004 11/30/2005 Finalizat 

28 Phare 2003 Masuri active de sustinere si  

angajare a somerilor cu studii 

 medii din judetul Dolj -ACTV 

Oana  

Berceanu 

61,103.75 3/1/2006 12/1/2006 In derulare 
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V. BIBLIOTECA UNIVERSIT ĂłII DIN CRAIOVA 

 
 

În structura noastră academică, Biblioteca este un centru de referinŃă, anexă 
importantă a poziŃiei UniversităŃii în Ńară şi în lume. Profilul său enciclopedic îi dă caracter 
de “bibliotecă naŃională pentru zona Olteniei”, sprijinind, în primul rând, procesul de 
învăŃământ, de cercetare ştiinŃifică şi de perfecŃionare postuniversitară. 

Pentru cele peste 109 specializări, biblioteca dispune de 17 filiale. Datorită faptului 
că spaŃiul existent este insuficient şi, de cele mai multe ori, prea puŃin adecvat unor 
necesităŃi de informare şi documentare de înaltă calitate, conducerea UniversităŃii a decis 
alocarea unui nou spaŃiu care, actualmente, este în stadiul de finisare şi de dotare cu 
aparatură electronică de ultimă oră. 

După efectuarea operaŃiunilor de casare a publicaŃiilor deteriorate fizic şi depăşite 
ştiinŃific şi moral, fondul total de documente al bibliotecii numără 1.034.390 de volume 
(scoŃându-se din inventar, prin transfer, fondul U.M.F. Craiova). 

În anul 2006 au intrat în bibliotecă un număr de 9556 de volume provenind din: 
comenzi (4768 vol.), donaŃii (2697 vol.), contracte de cercetare (80 vol.), Depozit Legal 
periodice (1404 vol.) de la Tipografia UniversităŃii (179 vol.). A fost achiziŃionat soft-ul 
Springlink pentru accesarea revistelor străine on-line, care poate fi accesat din orice punct al 
reŃelei de calculatoare al universităŃii. Considerăm că este o modalitate rapidă de a parveni 
la informaŃiile ştiinŃifice de ultimă oră, publicate în periodicele de prestigiu din întreaga 
lume. 

În sistemul de operare Unix si software multiutilizator Tinlib s-au realizat 119.308 
înregistrări, reprezentând 11,2% din totalul volumelor deŃinute. Este necesar sporirea 
efortului pentru creşterea cât mai rapidă a numărului de înregistrări în baza de date care să 
asigure un acces comod şi eficient la informaŃie. De altfel, toate achiziŃiile operate sunt 
transpuse în regim computerizat, în anul în curs înregistrându-se 114.954 de titluri de carte, 
3792 de seriale, 542 de documente audio-video, 20 de documente în format electronic on-
line. 

Comunicarea documentelor (RelaŃiile cu publicul) a cunoscut o revigorare în anul 
universitar 2005-2006, mai ales datorită faptului că informaŃia ştiinŃifică se găseşte destul de 
greu, cărŃile, manualele, tratatele costând din ce în ce mai scump. Din acest punct de vedere 
şi biblioteca a întâmpinat dificultăŃi în achiziŃionarea materialelor bibliografice care se 
găsesc cu mare dificultate, apărând în tiraje mici, multe dintre ele nefiind cunoscute 
specialiştilor decât din reclame. 

În 2006, au fost 8146 de cititori înscrişi, 21.2947 de cititori frecvenŃi, consultându-se 
211.338 de volume. Prin Serviciul de Împrumut interbibliotecar am beneficiat de legături cu 
6 biblioteci din Ńară, de la care am primit 104 documente (91 de xerocopii şi 13 cărŃi). Ni s-
au solicitat 32 de volume (29 de xerocopii şi 3 cărŃi împrumutate). 

S-au realizat, în redactare computerizată, câteva lucrări de referinŃă bibliografică: 
„Tribuna economică”; revistele „Dreptul” şi „Drept comercial”; se continuă investigarea 
bibliografică a revistei „Ramuri” din anul 2000 până în prezent; pentru tipărire au fost 
tehnoredactate revistele „Ghiluşul” şi „Suflet oltenesc”. De adăugat informaŃiile orale care 
s-au dat pe parcursul anului 2006, solicitate de studenŃi (pentru lucrările de diplomă şi de 
licenŃă), pentru masteranzi şi doctoranzi, pentru cadrele didactice şi alŃi beneficiari, în total 
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1680 de informaŃii bibliografice. La acest capitol menŃionăm şi descrierea standardizată 
naŃională CIP. 

În acest an, Editura Universitaria, înfiinŃată în anul 1992 a fost reatestată de către 
CNCSIS, fiind singura din zona Olteniei, care prezintă o largă acoperire a celor mai variate 
domenii ştiinŃifice. Sub egida acestei edituri, la Tipografia UniversităŃii s-au tipărit 350 de 
titluri, în creştere cu 50% faŃă de 2005. Editura a participat la principalele târguri de carte 
organizate în România, fiind o prezenŃă constantă şi valoroasă, recunoscută prin premiile 
obŃinute la aceste participări (Cluj-Napoca, Iaşi, ConstanŃa, Academia Română). Din 
fondurile proprii realizate de editură şi tipografie s-au achiziŃionat 2 maşini noi de tipărit, 
pentru a spori calitatea tipăriturilor şi a micşora, pentru autori, timpul de apariŃie a 
lucrărilor. 

Valoric, până la data de 30.06.2006 s-a realizat un venit de 413.964 RON. 

 

VI.  MANAGEMENTUL CALIT ĂłII  
 

Strategia privind managementul calităŃii, la Universitatea din Craiova, este înŃeleasă 
ca un proces de evaluare sistematică şi îmbunătăŃire continuă a calităŃii învăŃământului 
universitar, definirea direcŃiilor de acŃiune pe termen lung, a obiectivelor cuantificabile, 
precum şi dezvoltarea de strategii şi alocarea de resurse adecvate atingerii acestor obiective, 
fiind fundamentată pe principiul de bază conform căruia: Un învăŃământ universitar de 
calitate poate fi realizat numai într-un mediu în care toate părŃile implicate îşi asumă respon-
sabilitatea pentru calitatea contribuŃiei lor la îndeplinirea misiunii acestuia. 
 Universitatea din Craiova a dat dovadă de clarviziune managerială, constituind şi 
menŃinând la parametri funcŃionali departamentul de Management al CalităŃii. Au fost astfel 
iniŃiate programe pentru asigurarea calităŃii, programe care au la bază următoarele principii: 

• standardele de performanŃă sunt clar definite şi documentate; 
• există o preocupare continuă şi activă pentru dezvoltarea unei culturi instituŃionale 

şi a calităŃii la toate nivelurile de învăŃământ; 
• este promovată valoarea şi încurajată performanŃa în toate domeniile de activitate, 

astfel încât sunt atrase şi menŃinute resurse umane cu calificare înaltă; 
• se urmăreşte în mod activ îmbunătăŃirea continuă. 

 Introducerea sistemelor calităŃii în învăŃământul superior presupune o dezvoltare 
instituŃională internă, la nivelul universităŃii, care să confere o anumită garanŃie asupra 
calităŃii procesului de învăŃământ. 
 Programele reprezentative ale UniversităŃii din Craiova, deja realizate, în domeniul 
asigurării calităŃii sunt precizate în continuare: 
 • Instruirea specifică a reprezentanŃilor desemnaŃi de fiecare facultate/ colegiu 
(periodicitate: anual); 
 • Analiza situaŃiei existente (periodicitate: anual); 
 • Demararea de noi acŃiuni de auditare pentru câteva tipuri principale de activităŃi (în 
anul academic trecut, spre exemplu, prefigurând iniŃiativele Ministerului, s-a efectuat 
auditarea unui anume procent din programele de studiu din ciclul de licenŃă ocazie cu care 
s-a putut observa faptul că noŃiunea de calitate reprezintă deja un status quo la nivel de 
mentalitate a structurilor instituŃionale); 
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 • Participarea la programe internaŃionale (MATRA, CALIST, Leonardo da Vinci) în 
domeniul de interes. 
 Universitatea noastră nu restricŃionează iniŃiativele facultăŃilor în implementarea 
diferitelor tipuri de sisteme de management al calităŃii, atâta timp cât acestea nu contravin 
intereselor instituŃiei, pe ansamblu. La acest moment, în două facultăŃi (Electromecanică şi 
Horticultură) sunt implementate şi certificate sisteme tip ISO9000. De asemenea, se va 
căuta extrapolarea conceptului înspre sisteme tip Total Quality Management, cu o 
cuprindere instituŃională cât mai largă. 
 La scară naŃională, din punct de vedere al rezultatelor obŃinute la acest capitol, în anul 
academic 2004-2005 Universitatea din Craiova s-a situat pe unul dintre primele locuri. În 
termeni financiari, acest lucru a însemnat un plus de finanŃare de circa 9 miliarde de lei. Este 
de menŃionat faptul că Facultatea de Automatizări, Calculatoare şi Electronică a fost 
clasificată între primele 10 facultăŃi din Ńară (din toate domeniile) în cadrul unui studiu 
realizat de către organizaŃiile studenŃeşti şi ConferinŃa NaŃională a Rectorilor. 
 După o ceaŃă legislativă în acest domeniu Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi-a 
finalizat eforturile prin promovarea Legii CalităŃii În ÎnvăŃământul Superior, în aprilie 2006. 
Universitatea din Craiova este conştientă de importanŃa acestui segment al activităŃii 
universitare, fiind conştientă de următoarele:  

- finanŃarea diferenŃiată a universităŃilor, pe baza evaluărilor calitative (deja se face, dar 
limitat, prin prisma indicatorilor de calitate); 

- autorizarea programelor de studiu din ciclul I şi din ciclul al II-lea; 
- diferenŃierea statutului universităŃilor pe baza ponderii programelor de studii 

postuniversitare de masterat şi, în mod indirect, a celor de doctorat (la acest moment se 
propune intrarea în lichidare a tuturor programelor de masterat începând cu anul academic 
2007-2008 şi eventuala reautorizare a lor prin Ordinul Ministrului, la propunerea ARACIS); 

- cerinŃa societăŃii privind folosirea eficientă şi transparentă a resurselor publice şi 
extrabugetare alocate învăŃământului superior; 

- crearea şi dezvoltarea unei culturi a calităŃii în universitate, atât în privinŃa propriului 
personal, cât şi în rândurile studenŃilor; 

- asigurarea pregătirii performante a absolvenŃilor pentru a răspunde exigenŃelor 
economiei de piaŃă actuale şi de perspectivă din România; 

- alinierea la standardele şi practica instituŃiilor de învăŃământ superior europene în 
domeniul managementului calităŃii, condiŃie pentru întărirea dimensiunii internaŃionale a 
UniversităŃii din Craiova (direct legată de organizarea programelor de studiu în parteneriat 
internaŃional); 

- folosirea oportunităŃii de implicare în mod activ în corpul de experŃi naŃionali (condiŃii 
favorabile la acest moment); 

- identificarea verigilor deficitare şi prevenirea neconformităŃilor ce pot apărea în 
prestaŃia universitară; 

- eficientizarea activităŃilor în toate domeniile fundamentale de competenŃă, de 
organizare şi funcŃionare specifice UniversităŃii din Craiova; 

- îmbunătăŃirea continuă a calităŃii prestaŃiei universitare. 
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VII.  IMAGINEA UNIVERSIT ĂłII DIN CRAIOVA 
 
 

Universitatea din Craiova conştientizează rolul mass-media în promovarea unor 
iniŃiative instituŃionale. În acest sens, s-a constituit şi, mai apoi,  i s-a ranforsat rolul 
Departamentului de Imagine. 

Departamentul de Imagine constituie elementul de interfaŃă între Universitate şi 
mediul socio-economic. Directorul Departamentului de Imagine este purtătorul de cuvânt al 
Rectoratului în relaŃiile cu mass-media locală şi naŃională. Realizează legătura nemijlocită 
cu serviciile de specialitate ale Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, Camerei DeputaŃilor şi 
Senatului României. Coordonează serviciile de imagine ale UniversităŃii, postul de 
televiziune "Tele-Universitatea" Craiova, ziarul universitar, monografia UniversităŃii. 

Imaginea UniversităŃii din Craiova a fost promovată prin: 
- utilizarea tehnicilor clasice, dar şi a celor de noutate, folosind noile tehnologii 

informaŃionale; 
- dezvoltarea de noi canale informaŃionale; 
- monitorizarea impactului pe care activităŃile din cadrul UniversităŃii le au asupra 

mediilor social, economic şi cultural; 
- demararea de parteneriate cu instituŃiile de profil din zona Olteniei şi la nivel 

naŃional, pentru a obŃine spaŃii de publicaŃie/emisie în care să se prezinte procesele 
desfăşurate în cadrul UniversităŃii din Craiova, într-o abordare cât mai comprehensivă. 

Un rol major în promovarea imaginii instituŃiei noastre l-a avut postul de televiziune 
Teleuniversitatea TV, care, din septembrie 2004, a înregistrat un parcurs de individualizare 
continuă şi de afirmare pe piaŃa informaŃiei locale. Astfel, ponderea celor care vizionează 
acest post de televiziune a crescut sensibil, de la 2,70% (în decembrie 2004) la 18,60% (în 
iunie 2006). În ianuarie 2005, Tele „U” a împlinit 10 ani de activitate în slujba UniversităŃii 
din Craiova şi a învăŃământului superior. 
 Demersurile manageriale au vizat, în principal: 

1. Formarea unui colectiv unitar şi performant de realizatori de emisiuni, redactori şi 
cameramani, atât cu statut de angajaŃi (numărul lor ajungând la 18), cât şi cu statut de 
colaboratori (în jur de 20 de persoane), majoritatea fiind studenŃi la Sociologie, Comunicare 
şi relaŃii publice şi la specializări cu profil tehnic. MenŃionăm că, în cei zece ani de 
existenŃă, la Tele U s-au format şi afirmat profesional un număr de 143 specialişti, care, 
ulterior, au fost angajaŃi de posturi naŃionale de televiziune (Pro TV, Antena 1, Antena 3, 
Realitatea TV, TVR Craiova ş.a.); 

2. Înlocuirea echipamentelor tehnice uzate şi defecte, completarea cu aparatura 
necesară pentru asigurarea emisiei non-stop. Printre altele, au fost achiziŃionate 2 camere de 
filmat (din care una cu sprijinul Mitropoliei Olteniei), s-au realizat trei decoruri noi în 
studioul central. Totodată, s-au executat lucrări de zugrăveli şi vopsitorii, s-a montat gresie 
pe holurile studioului; 

3. Grila de programe a fost mărită considerabil de la 1h şi 30 minute la 24 ore din 
care 9 ore emisiuni proprii (inclusiv în direct) şi 13 ore de Videotext (cu informaŃie proprie 
mediului nostru academic). Reamintim că, anterior, Tele U prelua şi retransmitea 
programele Pro TV. Odată cu extinderea grilei au fost diversificate emisiunile şi realizate în 
concordanŃă cu obiectivele învăŃământului universitar, fiind subsumate unui concept cheie: 
„EducaŃie şi informaŃie pentru integrare socială”. 
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Actualmente, se desfăşoară operaŃiuni de înzestrare a Tele U cu echipamente tehnice 
de vârf şi se fac diligenŃele necesare pentru a intra pe o frecvenŃă generală de recepŃie în 
Craiova.  

Până acum s-a dovedit a fi un canal benefic de comunicare cu studenŃii şi comunitatea 
locală căreia îi aparŃinem, precum şi cu alte instituŃii din zonă, fiind o veritabilă şcoală de 
pregătire a specialiştilor în domeniul televiziunii. 

Se menŃionează faptul că Universitatea din Craiova este semnatara Pactului Teritorial 
de Angajare şi Combatere a Excluziunii Sociale, alături de numai alte 6 universităŃi de 
marcă din România (Universitatea “Babeş-Bolyai”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, 
Universitatea din Bucureşti etc.). 
 
 

VIII. CENTRUL DE FORMARE COMPLEMENTAR Ă 
 
 

Centrul de Formare Complementară din cadrul UniversităŃii din Craiova (C.F.C.-
U.Cv) a fost creat în anul 2004 ca răspuns la una dintre problemele actuale ale societăŃii 
civile – necesitatea formării pe piaŃa muncii a persoanelor care doresc să-şi găsească un loc 
de muncă prin programe de conversie profesională sau prin lărgirea spectrului de cunoştinŃe 
cu noutăŃi din domenii complementare. 
 Obiectivele Centrului de Formare Complementară 
 - Promovarea şi dezvoltarea unor programe de formare pe cont propriu şi în 
colaborare cu UniversităŃi care au preocupări în acest domeniu sau cu centre similare din 
Uniunea Europeană; 
 - Promovarea unor module de pregătire a formatorilor pentru diferite domenii. 
 - Asigurarea interfeŃei dintre Universitatea din Craiova şi comunitatea locală în 
activitatea de conversie profesională, conform Nomenclatorului OcupaŃiilor din România; 
 - Formarea, consolidarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

- Promovarea unor programe care să răspundă la cerinŃele pieŃei pentru 
retehnologizare, restructurare, modernizare şi transfer de tehnologii autohtone şi 
internaŃionale; 

- Crearea condiŃiilor şi realizarea unui parteneriat CFC-U.Cv.- mediul social-
economic pentru a susŃine derularea în Ńară sau în străinătate a stagiilor în industrie ale 
studenŃilor prin promovarea unor noi formule gen "binom" (un student de la Universitatea 
din Craiova – un student de la o Universitate parteneră din UE), în vederea aplicării şi sub 
acest aspect a sistemului european de credite transferabile. 

Centrul de Formare Complementară din cadrul UniversităŃii din Craiova are în vedere 
dezvoltarea cooperărilor internaŃionale prin stabilirea unor contacte cu centre similare sau 
cu universităŃi care au preocupări în acest domeniu. 

Există deja contacte cu UniversităŃi din Uniunea Europeană şi o strânsă legătură cu 
Universitatea Paris-Sud-IUT de Cachan. 
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ActivităŃi derulate în cadrul Centrului de Formare Complementară: 
 

 - Programul de formare Norme ISO Desen tehnic în care avem ca partener S.C. 
Automobile Dacia S.A.Piteşti. 
 - „Stagii personalizate” pentru studenŃii din anii terminali (în anul universitar 
2005/2006, 17 studenŃi în stagiu la Dacia-Automobile SA şi 3 studenŃi în stagiu la Auto 
Chassis International); 
  - Stagii pentru întocmirea proiectelor de diplomă (dublă coordonare – 1 specialist de 
la Dacia sau ACI şi un cadru didactic de la Universitatea din Craiova, în anul universitar 
2005/2006  - 9 studenŃi la Dacia Automobile SA şi 2 studenŃi la ACI. 
 
 
 

IX. CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE  
PROFESIONALĂ A STUDENłILOR 

 
 
 În anul universitar 2005-2006, în cadrul Centrului de Consiliere a funcŃionat un punct 
de lucru pentru utilizatori individuali, dotat cu staŃii de lucru PC, care permite acestora 
căutarea şi identificarea de locuri de muncă, lecturarea documentaŃiei, comunicaŃii cu 
potenŃialii angajatori, redactarea documentelor (CV, scrisoare de intenŃie, formular de 
candidatură etc.), înscrierea în baze de date, parcurgerea de teste computerizare etc. Punctul 
de documentare al Centrului de Consiliere cuprinde: 

- informaŃii referitoare la posibilităŃi de educaŃie/instruire (filiere şi programe de 
studiu existente în cadrul UniversităŃii, alte posibilităŃi de formare profesională, 
calificare şi recalificare, oportunităŃi de studiu în străinătate); 

- informaŃii referitoare la ocupaŃii (profile ocupaŃionale, monografii profesionale, 
clasificări – Clasificarea OcupaŃiilor din România, Clasificarea ActivităŃilor din 
Economia NaŃională); 

- legislaŃia în domeniul educaŃiei şi al muncii; 
- cadrul european al calificărilor. 
Punctul de informare asupra programelor şi burselor oferite de Comisia Fulbright şi 

Centrul Regional de Informare „Education USA” au permis celor interesaŃi să studieze 
oportunităŃi de finanŃare şi proceduri de candidatură pentru diferite programe de studii 
americane. 
 InformaŃiile şi asistenŃa de specialitate au fost oferite de un consilier al Centrului de 
Consiliere şi Orientare Profesională. 
 Au fost organizate sesiuni de training cu participarea liberă a studenŃilor, indiferent de 
facultate, an de studiu sau formă de învăŃământ. Sesiunile de training au fost structurate în 
module: 

- planificarea carierei; 
- autocunoaştere şi autoevaluare; 
- căutarea unui loc de muncă; 
- Curriculum Vitae şi scrisoare de intenŃie; 
- interviul de selecŃie. 
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Continuând tradiŃia ultimilor ani, Centrul de Consiliere şi orientare Profesională a 
organizat, în primăvara 2006, a cincea ediŃie a Zilelor PorŃilor Deschise la Universitatea din 
Craiova. Obiectivul principal al acestei acŃiuni a fost furnizarea de informaŃii complete şi 
corecte potenŃialilor candidaŃi cu privire la oferta educaŃională a UniversităŃii din Craiova, 
incluzând structura de domenii şi numărul de locuri propuse pentru admiterea din acest an, 
precum şi condiŃiile de admitere şi de studiu din facultăŃi. Pe lângă elevii din clasele 
terminale, au fost vizaŃi şi ceilalŃi elevi de liceu, care au avut astfel posibilitatea de a se 
informa şi orienta din timp, astfel încât să îşi poată pregăti candidatura pentru anii viitori. 
Zilele PorŃilor deschise au fost precedate de vizite în liceele craiovene şi discuŃii cu elevi şi 
cadre didactice axate pe problematica admiterii, a sistemului de credite de studiu şi 
implicaŃiilor Procesului Bologna. 

În vederea facilitării informării studenŃilor, conducerea universităŃii a încheiat un 
acord de parteneriat cu S.C. Precision Media Bucureşti, prin care aceasta a editat, tipărit şi 
distribuit în mod gratuit studenŃilor UniversităŃii din Craiova o agendă universitară la 
începutul anului universitar 2005/2006. Concepută  într-un design atractiv, agenda conŃine 
şi un mini-ghid pentru studenŃi, al cărui conŃinut a fost redactat de Centrul de Consiliere şi 
Orientare Profesională. 

 
 

X. CENTRUL DE INFORMATIC Ă ŞI STATISTIC Ă 
 
 

  Personalul CIS a avut ca obiective îndeplinirea următoarelor activităŃi: 
-  întreŃinerea infrastructurii interne de comunicaŃie a reŃelei de calculatoare a 

UniversităŃii şi a conexiunilor la Internet; 
- instalarea, configurarea, menŃinerea activă şi întreŃinerea servere-lor din dotarea CIS 

şi a serviciilor administrative care folosesc tehnica de calcul; 
- asigurarea serviciilor de internet, gestiunea utilizatorilor, a poştei electronice şi 

proiectarea site-ului web al UniversităŃii; 
- proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi întreŃinerea aplicaŃiilor pentru 

crearea şi întreŃinerea bazelor de date educaŃionale şi administrative din mediul academic. 
Astfel, s-a reproiectat şi dezvoltat aplicaŃia EvidenŃa StudenŃilor , în conformitate cu 

formele noi de învăŃământ (licenŃă şi master) care centralizează datele de la toate facultăŃile, 
cu facilităŃi de consultare on-line a situaŃiei la învăŃătură şi a planurilor de învăŃământ  de 
către studenŃi. S-a implementat aplicaŃia  Evidenta  StudenŃilor si la locaŃiile UniversităŃii 
din Drobeta-Turnu Severin şi Râmnicu-Vâlcea, iar cea de taxe la Drobeta-Turnu Severin. 

Pe lângă celelalte documente editate electronic (cataloage, foi matricole, diplome), s-
a analizat şi e in fază de proiectare elaborarea Suplimentului de diplomă, automat, după 
şablonul oferit de M.Ed.C., dar preluând datele direct din EvidenŃa StudenŃilor . 

A fost întreŃinută şi dezvoltată  aplicaŃia pentru preluarea şi urmărirea taxelor ce 
permite gestiunea unitară a acestora. AplicaŃia deserveşte activitatea de casierie, de 
contabilitate şi de secretariat, fiind eliminate atât vehicularea inutilă a documentelor de plată 
cât şi redundanŃa în urmărirea acestora. S-a proiectat un modul de tipărire a chitanŃelor din 
aplicaŃie. 

AplicaŃia de  gestionare financiar-contabilă a burselor oferite studenŃilor a fost 
dezvoltată în conformitate cu cererile serviciului beneficiar. 
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S-a întreŃinut şi dezvoltat aplicaŃia de evidenŃă a personalului angajat la 
Universitatea din Craiova. 

S-a reproiectat aplicaŃia de gestionare a abonamentelor de transport, utilizând 
tehnologia client-server, cu consultarea bazei de date de EvidenŃă a studenŃilor.  
  A fost proiectat un modul ce permite gestionarea unor baze de date specifice 
activităŃii desfăşurate de biblioteca universităŃii , existând posibilitatea încărcării dinamice 
a titlurilor de cărŃi cu descrierea aferentă şi a altor informaŃii de interes (editura, autor, 
format, număr de pagini, cost etc.) 

S-a proiectat şi găzduit pagina web pentru Academia Română, filiala Craiova , cu 
un modul de gestionare dinamică a bazei de date de cărŃi, reviste, articole. 

Au fost întocmite rapoarte statistice, pe temele solicitate de Rectorat, folosindu-se 
informaŃiile din bazele de date cu care lucrează aplicaŃiile. 
 

EXTINDEREA REłELEI INFORMATICE A UNIVERSIT ĂłII 
 

În anul universitar 2005/2006, s-a efectuat conectarea pe reŃea separată a căminelor 
studenŃeşti 8 şi 9 din Complexul vecin cu Facultatea de mecanică, cu server dedicat şi 
adrese particularizate pentru studenŃii căminişti. Aceasta a permis degrevarea traficului 
facultăŃilor de Chimie şi de Mecanică, în raport cu traficul sălii de Internet din Căminul nr.8 
şi cu reŃeaua studenŃească din căminul 9. 

A fost conectat „punctul de colectare a taxelor”, instalat în holul principal al clădirii 
centrale a UniversităŃii, ceea ce permite utilizarea în comun cu DirecŃia Generală 
Administrativă a aplicaŃiei „taxe” şi a bazei de date privind evidenŃa studenŃilor. 

Centrul regional Sapard, cu sediul în Facultatea de Agronomie, a fost conectat la 
serviciul ClikNet aparŃinând Romtelecom, iar Dispensarul StudenŃesc a fost conectat la 
reŃeaua DGA, cu aprobarea RoEduNet. 

La începutul lunii august 2006, în urma unor îndelungate discuŃii cu unica firmă 
prestatoare de servicii Internet din zonă, s-a reuşit conectarea S.C.D.A.Caracal. 

Se află în derulare lucrări de cablare structurală la trei mari obiective: căminele 6 şi 7, 
precum şi fosta cantină a Căminului 10, viitoare bibliotecă universitară. Conform 
specificaŃiilor din caietele de sarcini, în aceste spaŃii constructorul va instala reŃele de 
calculatoare. 

 
XI. STAłIUNI  DIDACTICE 

 
 
 StaŃiunea Didactică Banu Mărăcine este subunitate economică, fără personalitate 
juridică, în subordinea UniversităŃii din Craiova, funcŃionează conform 
H.G.123/08.04.1993, modificată şi completată, având ca obiect de activitate instruirea 
practică a studenŃilor, desfăşurarea activităŃii de cercetare de către cadrele didactice şi 
implementarea rezultatelor cercetării în producŃie, precum şi exploatarea economică 
profitabilă a terenurilor agricole deŃinute. 
 În cadrul StaŃiunii Didactice, procesul de producŃie şi instruire este organizat astfel 
încât fiecare specializare existentă în profilul agricol să fie reprezentată prin câmpuri 
didactice de instruire şi cercetare, dar şi de producŃie. 
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 Astfel, la cultura mare s-a înfiinŃat un câmp didactic experimental cu diferite soiuri şi 
hibrizi, urmărindu-se în principal comportarea acestora în condiŃiile specifice zonei centrale 
a Olteniei, rezultatele obŃinute fiind valorificarea prin participarea la diferite manifestări 
ştiinŃifice, teze de doctorat, proiecte de diplomă. 
 ProducŃiile obŃinute la orz au fost de 3700 kg/ha, la grâu 3000 kg/ha, porumb 7000 
kg/ha, floarea-soarelui 1000 kg/ha, această ultimă cultură fiind afectată de grindina căzută în 
data de 04.08.2006, care a constat în greloane (pietre) de până la 30 mm. 
 Şi în sectorul pomicol şi viticol producŃia a fost afectată de grindină, procentul de 
afectare fiind de 80% conform proceselor verbale de constatare şi evaluare a pagubelor 
(culturile au fost asigurate şi au fost primite despăgubiri de la firmele asiguratoare). 
 În cursul acestui an StaŃiunea a înfiinŃat un hectar cu viŃă-de-vie (colecŃie de soiuri) 
printr-un proiect AGRAL iniŃiat de facultatea de Horticultură. 
 În sectorul legumicol, sortimentul de plante cultivat a fost diversificat, un loc 
important revenind preocupărilor doctoranzilor care şi-au amplasat experimentele temelor 
respective, urmărind tematica propusă. 
StaŃiunea funcŃionează după principiile care stau la baza unităŃilor extrabugetare, dar având 
în vedere complexitatea obiectului de activitate, în prezent există criterii de finanŃare 
parŃială a activităŃilor. 
 La data prezentei analize, unitatea nu are angajate credite financiare şi nici datorii la 
buget, veniturile încasate până în acest moment fiind de 700.000 lei RON, datoriile către 
furnizori 86.105 lei RON, clienŃi de încasat 236.022 lei RON, disponibilul din cont fiind de 
700.450 lei RON. 
 Până la această dată s-au înfiinŃat 55 ha cu grâu de sămânŃă, în continuare efectuându-
se lucrările de pregătire a terenului pentru înfiinŃarea culturilor din primăvară. 
 
 

XII. ASOCIA łIA ABSOLVEN łILOR UNIVERSIT ĂłII DIN CRAIOVA 
 

 

 AsociaŃia AbsolvenŃilor UniversităŃii din Craiova s-a înfiinŃat la sfârşitul anului 2004 
ca persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial. La data constituirii, 
patrimoniul AsociaŃiei AbsolvenŃilor UniversităŃii din Craiova a fost de 10.350.000 ROL, cu 
contribuŃia celor 69 de membri fondatori (150.000 ROL fiecare). După 18 luni de activitate, 
în luna octombrie 2006, patrimoniul Alumni s-a majorat de circa opt ori, în condiŃiile în care 
numărul de membri a crescut cu circa 20 de noi membri, cotizanŃi, asociaŃi şi onorifici. 

 AsociaŃia AbsolvenŃilor UniversităŃii din Craiova a continuat să urmărească, pe 
parcursul anului academic 2005-2006, scopurile primordiale pentru care s-a constituit: 
sprijinirea eforturilor instituŃionale ale UniversităŃii din Craiova, sprijinirea eforturilor 
absolvenŃilor săi în special privind integrarea cu rezultate cât mai bune pe piaŃa muncii şi 
asigurarea unei interfeŃe de comunicare între Universitate, absolvenŃi şi mediul economico-
social. În acest sens, AsociaŃia a continuat să se implice în organizarea evenimentelor 
periodice care au loc în Universitate: burse ale locurilor de muncă, dezbaterea modalităŃilor 
de restructurare şi a cadrului calificărilor oferite de învăŃământul nostru superior, 
organizarea de cursuri postuniversitare, întâlniri jubiliare ale absolvenŃilor unor promoŃii 
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anterioare, organizarea zilelor facultăŃilor şi a festivităŃilor de decernare a diplomelor 
tinerilor absolvenŃi etc. 

 Deşi nu este încă o entitate organizatoare a târgurilor periodice de job-uri sau burselor 
locurilor de muncă ce au loc în Universitate, de regulă primăvara şi toamna, AsociaŃia poate 
avea un rol în conştientizarea angajatorilor asupra potenŃialului real al absolvenŃilor 
învăŃământului superior cu diplomă de licenŃă, masterat sau doctorat. În acest sens, există o 
preocupare la nivelul AsociaŃiei în a diferenŃia ofertele corect adresate absolvenŃilor de 
Universitate, de cele mai degrabă potrivite absolvenŃilor unor cursuri de calificare de nivel 
mediu organizate de AJOFM, şi de a insista pe respectarea condiŃiilor legale în precizarea 
ofertelor. 

 AsociaŃia şi-a propus şi a realizat în acest an academic să participe la unele proiecte 
europene şi/sau de dezvoltare regională. În perioada iulie – decembrie 2005, s-a participat la 
dezbaterea cadrului european al calificărilor, iniŃiată de Ministrul EducaŃiei şi Cercetării. În 
noiembrie 2005, s-a depus, în cadrul programului PHARE Societatea Civilă 2004/016-
772.01.02 proiectul cu nr. NGO328, ce se află în evaluare finală; evaluarea va fi finalizată 
în cursul lunii octombrie 2006, termenul limită de contractare fiind 30 noiembrie 2006. În 
esenŃă, proiectul are în vedere desfăşurarea unei campanii publice regionale de informare 
asupra noii structuri a specializărilor oferite de Universitatea din Craiova şi corelării 
acestora cu cadrul naŃional şi european al calificărilor. Campania va porni de la prezentarea 
noilor oportunităŃi de formare, urmărindu-se crearea unei reŃele active de dezbatere şi 
diseminare a tuturor subiectelor de interes şi actualitate pentru relaŃia dintre universitate şi 
partenerii sociali, care să includă ONG-uri, instituŃii publice şi private deopotrivă. Partenerii 
noştri în acest proiect sunt Universitatea din Craiova prin Centrul de Formare 
Complementară şi Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, precum şi Centrul de 
Resurse pentru OrganizaŃiile Nonprofit din Oltenia (CRONO). Proiectul vizează un grup 
Ńintă format din circa 100 de responsabili la nivelul angajatorilor şi peste 1200 de beneficiari 
direcŃi ai campaniei, cu precădere în rândul tinerilor absolvenŃi. Există şi alte ONG-uri ce şi-
au manifestat interesul de a participa alături de noi la depunerea şi susŃinerea unor proiecte 
de acest gen (printre acestea: AFIC – Craiova, Alternativa 2003 – Bucureşti, FundaŃia 
Enciclopedică „Amza Pellea”-Craiova. 

 În afara acestor proiecte proprii, AsociaŃia s-a implicat activ în proiectele UniversităŃii 
– locale, regionale, naŃionale sau internaŃionale (printre acestea, un proiect Erasmus, dec. 
2005 – mai 2006), şi chiar a contribuit la obŃinerea unor contracte pentru Universitatea din 
Craiova, din mediul economic, prin organizarea de cursuri postuniversitare (august-
septembrie 2006, Cargill S.A.). S-au derulat mai multe contracte de pregătire post-
universitară intensivă în domeniul tehnologiilor informatice şi au fost organizate cursuri de 
pregătire lingvistică sau interculturală, adresate personalului din Universitate sau din afara 
UniversităŃii; printre acestea, proiectul european 2793-IC-1-2004-1-BE-ERASMUS-IPUC-
12. Valoarea totală a beneficiilor obŃinute în urma acestor contracte nu este foarte mare 
(zeci de mii RON), dar experienŃa câştigată valorează mult mai mult. 

 


